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 NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS

 sammantrade den 5 oktober 1922.

 Ordforande: f d. Bankofullmaktigen Friherre K. LANGENSKIOLD.

 Foredrag hblls av sekreteraren a tull- och traktatkommittens traktat-
 avdelning Christian Giinther om

 Tendenser och riktlinjer inom handelspolitiken
 efter kriget.

 Soker man bilda sig en f6restallning om det handelspolitiska varlds-
 laget f. n., sa blir det forsta intrycket ovillkorligen en bild av forvirring
 och planloshet. Det ar knappast mojligt att visa pa konsekvent genom-
 forda principer f6r de sista fyra arens handelspolitik for nagot enda lands
 vidkommande, och annu mindre pa ett varldsomfattande handelspolitiskt
 system. Atgirder, som i ett land pa fors6k inf6ras i dag, kunna i nasta
 manad bliva avskaffade, och det ena aret proklamerade traktatpolitiska
 principer kunna redan under det andra ha 6vergivits. Virldskriget och
 dess ekonomiska foljder ha gjort ett tvart slut pa den f6regaende tidens
 i stort sett jamna utveckling fram mot samf6rstand och frihet inom han-
 delspolitiken. Trycket av de abnorma ekonomiska och politiska f6rhal-
 landena har sprangt den mellanfolkliga solidaritet, som allt mer hade
 b6rjat g6ra sig gallande, och de enskilda landerna tyckas vid f6rsta pa-
 seendet plotsligt hava glomt manga av de dyrkbpta och vardefulla erfaren-
 heter, som varlden hade vunnit fore kriget.

 Man beh6ver bara taga en hastig overblick av de forhallanden, som
 radde fore kriget, for att finna vilken radikal omst6rtning, som agt rum.
 Vid tiden narmast fore krigsutbrottet hade man som resultat av en sekel-
 lang utveckling natt fram till en f6r storre delen av varlden gemensam
 losning av en mangd fragor av st6rsta betydelse f6r varldshandeln. Dessa
 fragor hade direfter som slutbehandlade forlorat aktualitet och intresse.
 Handelspolitik ansags liktydigt med importtull-politik, och i sjalva verket
 var det endast den gamla stridsfragan protektionism eller frihandel och

 6 - 236. Nationalekon. Foren. Forh. 1922.
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 7 6 NATIONALEKONOMISKA FORENINGEN DEN 5 OKTOBER I922

 aven den i mycket begransad omfattning, som annu f6ranledde betydelse-
 fulla handelspolitiska motsattningar mellan folken. Icke desto mindre
 spelade den mer eller mindre osynliga handelspolitiken i 6vrigt en
 synnerligen stor roll, och vill man g6ra klart f6r sig skillnaden mellan
 da och nu, sa bor man framf6r allt taga i betraktande de da sa-
 som snart sagt sjalvklara och definitiva ansedda grundregler, som gallde
 for den internationella handeln. Man kan saga, att dessa grundregler,
 handelspolitiskt sett h6rnstenarna i det stora internationella systemet for
 produktion och avsattning, togo sig uttryck i tre sarskilda principer.

 Den f6rsta av dessa var principen om handelns frihet, varmed natur-
 ligtvis da menas nagot helt annat an frihandel. Den innebar i korthet
 uttryckt, att inga absoluta hinder av nagot slag lades f6r handeln. Import-
 och exportf6rbud forekommo salunda icke i namnvard utstrackning, tul-
 larna voro tillmatta sa, att de icke verkade prohibitivt, ratten att driva
 handel pa ett land var icke f6rbjuden f6r utlanningar, in- och utf6rsel
 kunde ske med fartyg av vilken nationalitet som heist o. s. v. Den
 andra principen var den om likabehandling av alla frammande lander.
 Den kom framst till uttryck i handelstraktaternas mestgynnadnationsklau-
 suler, vilka som bekant betydde, att vederb6rande land atnj6t alla de
 formaner, som tillerkants nagot vilket som helst tredje land. I sin euro-
 peiska eller ovillkorliga form innebar principen, att dessa f6rmaner med-
 gavos motparten under f6rutsattning att samma regel tillampades av ho-
 nom, men oavsett vad f6rmanerna i det ena eller andra landet materiellt
 inneburo. I denna form hade principen trangt igenom i st6rre delen av
 varlden, och en k6pman kunde alltsa rakna med att de varor, som han
 exporterade till ett frammande land, under inga omstandigheter blevo
 underkastade mindre gynnsamma villkor f6r inf6rsel dit an motsvarande
 varor fran vilket som helst annat land. Varje tullnedsattning, som med-
 gavs nagot tredje land, kom omedelbart hans eget och darmed honom
 sjalv till godo utan att nagon sarskild kompensation gavs harf6r. Den
 tredje grundsatsen var den som kom till uttryck i den stabilitet, som
 radde ifraga om de handelspolitiska reglerna. Det har redan sagts, att
 de nyssnamnda principerna voro sa allmant erkanda, att det icke syntes
 foreligga nagon risk f6r deras upphavande. Saval produktions- som av-
 sattningsf6retag kunde darfor inriktas pa lang varaktighet och byggas
 upp pa jamf6relsevis sakra grundvalar. Av st6rsta vikt var harvid, att
 ocksa tullpolitiken karakteriserades av en liknande stabilitet. Handels-
 traktaterna, vilka sasom ett nat omspunno hela varlden, hade i regel en
 lang giltighetstid och asyftade i stor utstrackning just att avagabringa
 stabilitet aven i tullhanseende. I den man de voro tarifftraktater, ut-

 gjorde de en uttrycklig garanti mot tullh6jningar under ett vanligen avse-
 vart antal ar, men aven i lander, vilkas tullsatser voro obundna, h6rde
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 storre tullandringar till sallsynta undantag. Detta ar sa mycket mer an-
 markningsvart som den tekniska utvecklingen under denna tid gjorde
 snabba framsteg och astadkom stora f6randringar betraffande saval pro-
 duktion som avsattning. Sa riktades t. ex. i Frankrike, som agde en
 autonom tulltaxa, fran industrihall anmarkningar mot att tullpolitiken icke
 foljde med utvecklingen av automobilfabrikationen och andra industrier,
 och motviljan mot tullandringar eller rattare svarigheterna att genomf6ra
 sadana voro i alla lander ett utmarkande drag, i varje fall i jamfdrelse
 med nu radande f6rhallanden. Harigenom utjamnades praktiskt taget
 den principiellt vasentliga skillnaden mellan autonoma och bundna tariffer
 och motverkades i h6g grad olagenheterna i allmanhet av tullarna. Er-
 farenheten torde namligen fa anses hava visat, att det i regel i h6gre
 grad varit risken av plotsliga statsingripanden an befintligheten av aven
 ratt kraftiga restriktioner i och f6r sig, som vallat svarigheter f6r pro-
 duktionen och handeln.

 Ser man nu pa de narvarande f6rhallandena, sa faller det i 6gonen,
 att den handelspolitik, som f6rts efter kriget, narmast tyckes hava gatt
 ut pa att bryta mot dessa tre grundsatser. De statliga restriktioner av
 olika slag, som bibehallits sedan kriget eller inf6rts darefter, ha i stor
 utstrackning asyftat att uppstalla absoluta hinder f6r import eller export.
 Likabehandlingen av alla frammande lander har eftertratts av den mest
 vittgaende differentiering. Stabiliteten har ersatts av en i manga fall sa
 langt som garna m6jligt driven f6randerlighet och r6rlighet.

 Nu ar det emellertid klart, att dessa forandringar icke kunna bero
 pa att man plotsligt over hela varlden kommit till en ny och mot det
 foregaende alldeles motsatt uppfattning om handelspolitikens mal och
 uppgifter. F6randringarna bero pa att sjalva grundvalen f6r handelspoli-
 tiken, det ekonomiska och politiska laget i allmanhet, blivit sa alltigenom
 forandrad. Nagra exempel visa tydligt detta f6rhallande. Det ar sa-
 lunda penningvardets fluktuationer, som foranlett att tullarna gjorts mera
 foranderliga, det ar de med valutaf6rhallandena sammanhangande olika
 forutsattningarna f6r konkurrens fran olika landers sida, som framkallat

 differentialtullarna, och det ar det ekonomiska n6dtillstandet, som i manga
 lander drivit fram de starkaste restriktioner f6r handeln. Av den all-

 manna ekonomiska och politiska utvecklingen beror ocksa den nirmaste
 framtidens handelspolitik. Har namligen, sasom nu skett, varldsproduk-
 tionen och varldshandeln bragts ur jamvikten av djupare liggande orsaker,
 sa kan handelspolitiken ensam icke aterstalla den och foljaktligen icke
 heller sjalv bibehalla den. Dess uppgifter maste da reduceras narmast
 till att anpassa sig efter de skiftande f6rhallandena for att s6ka gora det
 basta av dem, och den maste avvakta gynnsammare tider f6r att ater
 kunna effektivt verka f6r sin egentliga uppgift: att utfinna, faststalla och
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 bringa till allmint erkannande de regler for varldshandelns bedrivande,
 som aro till st6rsta m6jliga batnad for hela varlden.

 Av det nu sagda foljer, att en framstallning, som ville s6ka f6r-
 klara de manga inb6rdes motsagande handelspolitiska atgarder, som ge-
 nomf6rts i olika lander efter kriget, maste utf6rligt uppehalla sig vid po-
 litiska och ekonomiska f6rhallanden, som ligga utanf6r handelspolitikens
 omrade. Det ar tydligt, att man maste ga till sadana f6rteelser som den
 ekonomiska f6rskjutningen landerna emellan, de olika staternas politiska
 lage och stravanden, penningpolitiken, skadestandspolitiken, Vasteuropas
 politik mot Ryssland o. s. v., om man skall kunna forsta den handels-
 politik, som f6rts och annu f6res. Jag vill da f6rutskicka, att vad jag i
 det foljande har att saga ingalunda g6r ansprak pa att tranga sa djupt
 in i problemen. Jag skall endast f6rs6ka giva en bild av de allmanna
 handelspolitiska uppgifter, som under denna tid framstatt sasom de vik-
 tigaste, den huvudsakliga inriktning, som handelspolitiken harigenom fatt,
 och de metoder, som tillampats for uppgifternas l6sning.

 Nar kriget slutade, befann sig varldshandeln som bekant i det mest
 bedrovliga tillstand, och den under kriget f6rda handelspolitiken hade i
 sin man bidragit dartill. Denna politik med avsparrningsatgarder, svarta
 listor, kompensationsavtal, varuklausuler o. s. v. hade vid fredsslutet re-
 sulterat i att snart sagt alla de framsteg, som vunnits under de senaste
 10O aren, hade gatt till spillo. Handelstraktaterna hade till stor del upp-
 hort att galla, och de allmanna grundsatser, som dari kommit till uttryck,
 tillampades icke langre. Varje land var omgivet av en mur av import-
 och exportforbud, och handeln med utlandet lag overallt under statens
 omedelbara kontroll. De gynnsamma villkoren f6r handeln hade med
 andra ord f6rbytts i ytterligt ogynnsamma, och omedelbart efter freden
 framkom 6ver hela varlden en allman 6nskan att fortast m6jligt aterga
 till de gamla reglerna f6r det internationella varuutbytet, vars aterupp-
 blomstring tydligen var ett huvudvillkor f6r varldens ekonomiska till-
 frisknande.

 Det visade sig emellertid om6jligt att utan vidare hoppa over krigs-
 tiden och anknyta till fredstidens metoder. Statsmakterna i de fiesta
 lander funno sig sta inf6r helt andra uppgifter an fore kriget, och dessa
 nya uppgifter fordrade nya medel f6r att 16sas. Foljden blev ocksa, att
 medan allmanna opinionen begarde, att forhallandena fran tiden fore kriget
 skulle aterinforas, sa fann sig den ena staten efter den andra av om-
 standigheterna foranlaten till handelspolitiska atgarder, vilka snarare inne-
 buro en fortsattning och omlaggning efter fredsforhallanden av krigstidens
 handelspolitik.

 Kriget hade medfort en allman varuknapphet och dartill en forandrad
 och synnerligen ojamn f6rdelning av de varuf6rrad, som funnos. I de
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 krigfbrande europeiska landerna hade produktionen omlagts for krigsanda-
 mal, vilket i och for sig framkallat brist pa varor i allmanhet. En del
 av dessa lander, omfattande hela mellersta och 6stra Europa, hade dess-
 utom berovats sa gott som all tillf6rsel fran utlandet under flera ar. Nagot
 liknande, om ocksa i mindre grad, gallde de neutrala staterna, och vid
 fredsslutet stod Europa i sin helhet infor uppgiften att f6rskaffa sig stora
 mangder varor, sarskilt ravaror och andra n6dvandighetsvaror f6r indu-
 strien, utan att samtidigt hava egna produkter att exportera. Detta var
 en situation, som var alldeles motsatt laget fore kriget. Da hade im-
 porten i regel icke vallat svarigheter, utan anstrangningarna mast inriktas
 pa att finna avsattning f6r den alltjamt vaxande produktionen. De euro-
 peiska landerna hade da 6vervagande haft en saljares intressen att bevaka,
 under det att de nu i framsta rummet voro kopare. Kampen om avsatt-
 ningsmarknaderna hade salunda till foljd av kriget eftertratts av kampen
 om varutillgangarna, och vid fredsslutet syntes det som om detta f6rhal-
 lande skulle fortfara under en langre tid framat.

 For handelspolitiken betydde nu. detta en radikal frontf6randring.
 Fore kriget var dess uppgift framst att st6dja produktionen genom att
 soka bereda goda villkor i konkurrensen om avsattningen, bade inom
 landet och i utlandet. Omedelbart efter kriget gallde det daremot att
 forfoga over st6rsta m6jliga tillgangar av de viktigaste varuslagen f6r att
 kunna halla produktionen uppe, och handelspolitiken fick darf6r i f6rsta
 hand s6ka sina vapen i m6jligheterna att f6rhindra eller foreskriva vill-
 kor f6r utf6rseln av sadana varor till andra lander. Importtullarna ersattes
 av exportrestriktioner bade sasom direkt st6d at det inhemska narings-
 livet och sasom kompensationsobjekt och patryckningsmedel gentemot
 utlandet. Det var inte langre striden mellan protektionism och frihandel
 i den gamla bemarkelsen, som var avgorande f6r handelspolitikens ut-
 veckling, utan denna syntes nu komma att framst bliva beroende av de
 statliga atgarder, som man i de sarskilda landerna komme att vidtaga i
 avseende pa exporten, sarskilt av ravaror och andra n6dvindiga varor.

 Det kunde da till en b6rjan synas ligga nara till hands, att under
 sadana omstindigheter i varje fall alla importrestriktioner upphavdes. Sa
 skedde emellertid icke, och detta av foljande skal.

 Den plotsligt framtradande efterfragan pa viktigare varor av olika
 slag var sa stor, att det till en b6rjan tycktes. som om de tillgangliga
 f6rraden icke skulle racka till f6r behovens tackande. Flertalet lander

 kunde endast f6rskaffa sig begransade mangder importvaror, vilka enligt
 forkrigstidens mattstock icke voro tillrackliga f6r att halla produktionen i
 gang i normal omfattning. Detta berodde emellertid icke blott pa de
 knappa tillgangarna utan aven pa de exportrestriktioner, som vidtogos i
 andra lander och till vilka jag snart skall komma tillbaka. Hartill kom i
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 manga lander, att man av finansiella skal hade svart att fylla de under
 kriget uppkomna luckorna i varuforraden. Statsmakterna funno det till
 foljd harav n6dvandigt att fortfarande 6vervaka f6rdelningen inom landet
 av de importvaror, som narmast behovdes for produktionens aterhamt-
 ning, och krigstidens statliga importreglering i ransonerings- och prisreg-
 leringssyfte beholls darfor innu nagon tid betraffande sadana varor i manga
 europeiska lander. Endast i de lander, dar man av nagot skal hade till-
 racklig tillgang pa ifragavarande varor, pab6rjades en avveckling av krigs-
 tidens importrestriktioner omedelbart efter fredsslutet.

 Men den stora efterfragan riktade sig aven mot andra slag av varor.
 I nara nog alla europeiska lander visade sig omedelbart efter freden ten-
 denser till en valdsam importokning i fraga om fardiga industrialster av
 alla slag, icke minst sadana som under radande f6rhallanden maste be-
 traktas sasom lyxvaror och obehovliga varor. Detta gallde i utpraglad
 grad betraffande de neutrala landerna men aven de 6vriga och daribland
 ocksa dem av de krigforande, som till foljd av sin ogynnsamma ekono-
 miska stallning voro i st6rsta behov av att inrikta sig pa en rationell
 folkhushallning. I fraga om sadana varor f6relag alltsa ett behov av att
 begransa importen f6r att den befintliga k6pkraften skulle kunna koncen-
 treras pa nyttigare varuslag, och aven f6r dessa varor bibeh6lls darfor
 flerstades importregleringen, narmast i form av importf6rbud med licensie-
 ringssystem. Har f6rfor man emellertid olika i de skilda landerna. I
 vissa ekonomiskt gynnsammare stallda lander upphavdes snart nog alla
 importrestriktioner, under det att i andra en fullt genomfird statlig reg-
 lering fortfor oforandrad. I enstaka fall fann man sig till och med f6r-
 anlaten att 6verga till importreglering betraffande lyxvaror efter att f6rst
 hava frigivit inf6rseln.

 Forsiggick alltsa raserandet av importhindren i de olika landerna
 endast langsamt och ofullstandigt, sa gallde detsamma aven exportrestrik-
 tionerna - f6rklarligt nog med hansyn till varubristen. Det var naturligt,
 att man i de ekonomiskt svagare landerna fann sig b6ra f6rbjuda utfor-
 seln av sadana varor som man beh6vde - och i regel icke lyckades
 anskaffa i tillrackliga mangder - f6r produktionens upphjalpande. Dessa
 forbud spelade dock praktiskt taget en obetydlig roll.

 Men ocksa i de lander, som f6rfogade over huvudtillgangarna av
 dessa de mest efters6kta varorna, framf6r allt livsmedel och n6dvandighets-

 varor f6r industri och jordbruk, bibeh6llos eller rent av inf6rdes under
 tiden narmast efter kriget statliga exportrestriktioner av olika slag be-
 traffande dessa varor, och det var detta f6rhallande som blev avgorande
 for handelspolitikens utveckling under de narmaste tva aren.

 I viss man var denna politik f6rklarlig och kanske n6dvandig f6r att
 mota sugningen fran utlandet. Men det ar anmarkningsvart hur skarpt
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 och aggressivt man i dessa lander till en b6rjan tycktes vilja utnyttja
 denna nya situation. Under importtullpolitikens sista tid hade man trots
 motsatserna mellan frihandel och protektionism enats om vissa principer,
 som garanterade en verklig handelsfrihet, och dessutom hade enstaka vik-
 tigare lander helt och hallet avstatt fran skyddstullar. Nagon allman
 motsvarighet till denna liberalism syntes icke komma att g6ra sig gal-
 lande i det nya skede, som nu begynte. De lander, som sa kunde, med
 det gamla frihandelslandet England i spetsen, syntes narmast bereda sig
 pa att fortsatta krigstidens statliga reglering av exporten av sadana varor,
 som beh6vdes f6r produktionens upphjalpande, tydligen i syfte att st6dja
 det inhemska naringslivet pa bekostnad av utlandets. Och man amnade
 darvid ingalunda alltid stanna vid ett skyddssystem motsvarande protek-
 tionismen narmast f6re kriget. De gamla importtullarna pa industri- och
 lantbruksprodukter skulle icke bara ersattas med mattliga exporttullar pa
 ravaror, utan den nya handelspolitiken syftade i manga fall uppenbarligen
 till en varaktig statlig kontroll 6ver ravaruexporten. Ravarorna skulle
 darigenom f6rbehallas det egna landet, i den man sa kunde ske, och en-
 dast 6verskottet f6rsaljas till utlandet till h6gre priser. De handelspoli-
 tiska bytesobjekten skulle alltsa icke alltid endast bliva vissa avgifter for
 utf6rseln utan i manga fall sjalva varorna. Vad man vore beredd att
 mot vederb6rlig kompensation bevilja ett frammande land skulle icke vara
 nedsattningar av tullsatser, har expottullsatser, utan ratten att, eventuellt
 till vissa faststallda priser, inkopa vissa mingder av olika varor.

 Denna prisdifferentieringspolitik framtradde fullt genomford i sin mest
 extrema form endast i ett fatal, men i gengald mycket betydelsefulla fall.
 Kanske annu mera betydde det emellertid, att den under nagon tid hotade
 att bliva bestammande f6r framtidens handelspolitik och att de flesta stater
 borjade inratta sig harefter. En allman stravan gjorde sig gallande att
 stalla till statens fbrfogande eller under statlig kontroll st6rsta m6jliga
 tillgangar av ravaror, bransle, nodvandighetsvaror f6r jordbruket. Det ar
 givet, att denna politik kunde bedrivas med st6rsta framgang av det fatal
 lander, som inom sitt eget omrade disponerade over de huvudsakliga f6r-
 raden av betydelsefulla varuslag, medan 6vriga lander kommo i en be-
 tydligt samre stallning. Den tillampades salunda framst av England med
 avseende pa stenkol, men det ma ocksa erinras om den annu pagaende
 kampen om oljetillgangarna, vilken kan betraktas sasom ett utslag - och
 mahanda det f6r framtiden mest hotande - av samma politik, statsin-
 kopen i England av vissa ravaror f6r textilindustrien, den statliga f6r-
 saljnings- och prisregleringen betraffande fosfat i Australien och Frankrike
 m. m. Aven lander, som i fraga om ravarutillgangar voro mindre gynn-
 samt lottade, bragtes att i forsvarssyfte sla in pa samma vag. Statens
 kontroll over exporten av viktiga varor bibeholls darf6r, och alla varor
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 som lampade sig harfor sa att saga utbjodos till utlandet mot kompen-
 sation av andra viktiga varor. Det ar betecknande, att man i Skandina-
 vien vid denna tidpunkt diskuterade mojligheten att genomfora statlig
 reglering av travaruexporten for att darmed skaffa sig tillgang till kol och
 andra utlindska nodvandighetsvaror till rimliga priser.

 Det b6r emellertid framhallas, att de patagliga resultaten av pris-
 differentieringspolitiken blevo jamforelsevis obetydliga. De ekonomiska
 forhallandena blevo snart nog sadana, att de uppgjorda planerna icke
 kunde f6rverkligas -- tminstone for denna gang. Handelspolitiskt be-
 tydde den dock ett ytterligare avlagsnande fran de grundsatser, sone gallde
 f6re kriget, och praktiskt resulterade den i att handeln med de viktigaste
 varorna icke ovasentligt hammades just vid en tidpunkt, da deras fria
 och snabba omsattning var av yttersta vikt f6r hela varlden.

 Krigstidens import- och exportrestriktioner bibehollos alltsa under
 denna period i stor utstrackning, delvis sasom langsamt bortfallande rester,
 men i vasentliga punkter f6r att ligga till grund f6r framtidens handels-
 politik. Aven traktatpolitiken r6nte givetvis inflytande harav.

 I och med kriget hade en mangd handelstraktater annullerats och
 andra faktiskt upph6rt att hava bindande kraft. I atskilliga fall voro de
 uppsagda traktaterna provisoriskt f6rlangda, men i stort sett hade de lik-
 val forlorat omedelbar praktisk betydelse. De i dem uttalade grundsat-
 serna efterfoljdes icke langre nograknat, och 6verenskommelserna angaende
 importtullar, vilka bildade karnan i flertalet traktater, hade i regel blivit
 sa gott som vardelosa. I man som behov nu uppstod av traktater, vilka
 skulle angiva praktiskt tillampliga regler f6r varuutbytet mellan landerna
 under den narmaste framtiden, maste deras innehall darf6r bliva vasent-

 ligt olika de f6rutvarande traktaternas. Det gallde icke langre framst att
 6verenskomma om den 6msesidiga tullbehandlingen utan att faststalla de
 undantag fran export- och importforbuden, vilka voro n6dvandiga f6r att
 ett varubyte 6verhuvud skulle komma till stand.

 I sjalva verket var det ocksa en helt annan traktattyp an de forut
 vanliga, namligen kontingenttraktaten, som blev karakteristisk f6r tiden
 narmast efter kriget. Kontingenttraktaterna skilde sig fran f6regaende
 traktater framf6r allt darigenom, att de icke blott faststallde de allmanna
 grunder, enligt vilka handeln mellan tva lander finge aga rum, och stor-
 leken av de statliga avgifter, som finge upptagas f6r de importerade eller
 exporterade varorna, utan ocksa angavo vissa mangder, arliga eller ma-
 natliga kontingenter, av sarskilda varuslag, vilka vardera parten f6rband
 sig att tillata inf6ra fran, respektive utf6ra till motparten. Darmed erh6llo
 dessa traktater en viss likhet med privata handelskontrakt, aven om de
 icke i nagot fall gingo sa langt harutinnan, att de aven faststallde de
 priser, som skulle betalas.
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 En traktat av detta slag inneh6ll exempelvis fyra varuf6rteckningar.
 Den f6rsta angav svaravsattliga exportvaror fran det ena landet, exempel-
 vis vissa lyxvaror, sprithaltiga drycker o. s. v., f6r vilka motparten f6r-
 band sig att tillata en arlig import av faststallda kvantiteter. Den andra
 upptog ravaror, bransle, fodoamnen eller dylikt, som det f6rstnamnda lan-
 det f6rband sig att i vissa mangder frigiva f6r export till det senare.
 Den tredje och fjirde f6rteckningen motsvarade de tva f6rsta, men med
 de kontraherande parterna i motsatt ordning och givetvis f6ljaktligen med
 annat innehall betraffande varuslag och kvantiteter. Dartill kunde sa
 komma bestammelser om tullavgifterna, innebarande 6verenskommelse om
 mestgynnad behandling f6r vissa varor, sarskilda lattnader f6r andra
 o. S. V.

 Endast ett fatal kontingentavtal blevo avslutade, men dessa fingo
 en f6rhallandevis ganska stor betydelse. Det ligger i sakens natur, att
 dylika traktater skarpt br6to mot mestgynnadprincipen.

 Men dessa traktater foranledde manga stater att aven i ovrigt prin-
 cipiellt omlagga sin traktatpolitik efter nya riktlinjer. Overallt beredde
 man sig pa f6rhandlingar om nya traktater och sokte darfor i allmanhet
 skaffa sig bista m6jliga f6rhandlingsrustning. Utsikten att n6dgas f6r-
 handla om avtal av kontingenttraktaternas typ torde darvid i manga fall
 hava f6ranlett till skarpning av denna rustning och anskaffande av vapen,
 som hotade att f6r framtiden ytterligare f6rsvara en atergang till de han-
 delsfriheten framjande 6verenskommelserna fran tiden f6re kriget. Liksom
 prisdifferentieringspolitiken fingo alltsa kontingentavtalen sin huvudsakliga
 betydelse genom sjalva sin tendens, genom den st6t i en viss riktning,
 som de gavo at traktatpolitiken.

 Den nu behandlade f6rsta perioden efter fredsslutet, som handels-
 politiskt sett kan anses som en direkt fortsattning av krigstiden med ten-
 denser till stabilisering och utbyggning av de under kriget inf6rda meto-
 derna, blev icke av lang varaktighet. I flera lander, sarskilt de mellan-
 och 6steuropeiska linderna med starkt deprecierad valuta, aro visserligen
 de ovan skildrade f6rhallandena i vasentlig man annu radande. Men i
 6vrigt upphorde de i samband med och till foljd av den ekonomiska
 depression, som intraffade under senare delen av ar I920 och som full-
 standigt f6randrade villkoren f6r varldshandeln och darmed ocksa f6rde
 handelspolitiken in pa nya vagar. Vid sistnamnda tidpunkt kan alltsa en
 ny handelspolitisk period anses hava begynt.

 Vad som karakteriserade detta omslag var narmast, att den stora
 varuhungern upph6rde. Orsakerna hartill skola i detta sammanhang icke
 narmare unders6kas. Jag vill endast erinra om den svara produktions-
 och avsattningskris, som eftertradde hogkonjunkturerna fran tiden narmast
 efter kriget och som kannetecknades av ett synnerligen haftigt, men
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 samtidigt mycket ojamnt forsiggaende prisfall. F6r handeln betydde
 detta en plotsligt minskad efterfragan, vilket i sin ordning innebar, att
 det brannande sp6rsmalet ater blev att fa avsattning fot varorna, icke att
 komma i besittning av dem. Varldshandeln hade med andra ord anyo
 rakat ut fbr en radikal strbmkantring, och handelspolitikens uppgift blev
 pa nytt framst att som fore kriget st6dja produktion och handel ge-
 nom att bereda basta mojliga avsattningsvillkor, icke som efter kriget
 genom att mojliggora anskaffande av material f6r produktionen.

 Harmed hade man emellertid ingalunda aterkommit till de handels-
 politiska f6rhallandena fore kriget. Huvuduppgiften var visserligen den-
 samma som da, men f6rutsattningarna f6r dess l6sning voro synnerligen
 olika. For det f6rsta befann man sig nu i en kris, vilket i h6g grad
 skarpte svarigheterna att uppna gynnsamma resultat och darf6r fram
 kallade fordringar pa allt kraftigare skyddsatgarder. Vidare hade pen-
 ningvardets fall och standigt pagaende fluktuationer numera gjort det
 omojligt att med de hittills tillampade tullarnas hjalp astadkomma ett
 jamnt och stadigvarande skydd at det inhemska naringslivet. Och slut-
 ligen verkade den konkurrens fran utlandet, mot vilken man ville skydda
 sig f6r att atminstone inom det egna landet skaffa avsattning at den
 inhemska produktionen, med skiftande styrka fran olika lander, vilket
 gjorde det n6dvandigt att tillgripa nya skyddsatgarder f6r att bemota
 densamma. Handelspolitiken stod alltsa annu en gang infor en ny
 situation, som fordrade nya tillvagagangssatt, och i sjalva verket skedde
 icke heller nu nagon direkt anknytning till de fore kriget tillampade me-
 toderna.

 De f6rsta verkningarna inom handelspolitiken av det intraffade kon-
 junkturomslaget visade sig dari, att de flesta och framf6r allt de mest
 betydelsefulla exportrestriktionerna upphavdes, och med dem bortfbll aven
 mestadels den statliga importreglering, som i vissa lander fbrekommit be-
 traffande n6dvandighetsvaror.

 Men de upphavda restriktionerna ersattes genast av nya. Krisen
 var sa mycket mer kannbar, som den intraffade vid en tidpunkt, da de
 fiesta landers ekonomiska motstandskraft var mycket forsvagad. Men
 dartill kom, att den verkade ojamnt i olika delar av varlden. I regel in-
 tradde nara nog en fullstandig stagnation, men i de lander, dar valutan
 blivit starkast deprecierad och undervarderades i utlandet, kunde pro-
 duktionen trots prisfallet fortga och finna avsattning saval inom som
 utom de egna granserna. Alla lander med icke alls eller i mindre
 grad undervarderad valuta blevo harigenom f6rsatta i en dubbelt f6r-
 samrad situation. Dels m6tte de 6verallt en ofantligt minskad kopkraft,
 dels hade de att kampa mot en 6vermaktig konkurrens fran de valuta-
 svaga landerna, och detta icke blott pa exportmarknaden utan i st6rsta
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 utstrackning aven inom sina egna omraden. Denna med de abnorma
 valutaf6rhallandena sammanhangande konkurrens, valutadumping, blev
 karakteristisk for tiden. Narmast astadkom dess framtradande - jamte
 6vriga nyss berorda f6rhallanden - over snart sagt hela varlden en stark
 protektionistisk str6mning, som resulterade i nya vittgaende import-
 restriktioner.

 Givetvis var det da bkade importtullar, som framst kommo i fraga.
 Genom penningvardets fall hade de specifika tullarna i alla lander minskats
 i f6rhallande till varornas varde. Da importtullarna anda sedan krigets
 borjan icke haft nagon uppgift sasom skyddsmedel att fylla, sa hade de
 i regel icke heller blivit underkastade nagra andringar, och man fann nu
 overallt det befintliga tullskyddet i hog grad f6rsvagat, ofta anda darhan
 att det forlorat all betydelse. Generella forh6jningar av tullarna i syfte
 att atergiva dem samma effektivitet som fore kriget, vilket i allmanhet
 fattades som liktydigt med deras hojande i proportion till penningvardets
 forsamring, voro darfor de fordringar, som i forsta hand framstalldes i de
 olika landerna. Men penningvardet var alltjamt utsatt for stora fluk-
 tuationer, och for att tullarna skulle kunna anpassa sig harefter var det
 icke tillrackligt att vidtaga vissa hojningar, utan tullsatserna maste ocksa
 for framtiden kunna snabbt f6randras i man som penningvardet varierade.
 Detta lat sig icke gora med de hittills i flertalet lander tillampade reg-
 lerna f6r tullagstiftningen, och aven en tillfallig andring av dessa regler
 framstod alltsa som ett 6nskemal. Slutligen vilade konkurrensen fran de
 olika landerna pa olika forutsattningar, beroende pa f6rutnamnda under-
 vardering av nagra landers valuta, varf6r det visade sig om6jligt att med
 generellt tillampade tullar astadkomma ett gentemot utlandet i dess hel-
 het likvardigt skydd. Mot vissa lander borde darf6r tillampas hogre
 tullar an mot de 6vriga, och aven i detta avseende erfordrades m6jlighet
 att genom snabba andringar anpassa skyddsatgarderna efter omstandig-
 heterna. Det var med andra ord icke blott hojda skyddstullar utan dess-
 utom en verklig omlaggning av tullpolitiken, som den nya protektionis-
 men begarde, och i stor utstrackning blevo dess 6nskemal ocksa genom-
 forda. De metoder, som darvid tillampades, voro emellertid av en mangd
 olika slag.

 Definitiva tullhojningar, tillkomna i vanlig ordning, d. v. s. genom
 omedelbara beslut av vederb6rande lands parlament, infordes i manga
 lander f6r enstaka varuslag eller varugrupper. I nagra fall underkastades
 hela tulltaxan en generell f6rh6jning. Det var sarskilt de utomeuropeiska
 landerna med utvecklad industri som tillgrepo denna sa att saga normala
 utvag for att aterstalla och stundom ytterligare f6rstarka forkrigstidens
 tullskydd, och flerstades paborjades vid denna tid en revision av tull-
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 taxan i protektionistisk riktning, avsedd for ett mera varaktigt fram-
 tida bruk.

 I de fiesta lander fann man det emellertid nodvandigt att dessutom
 och framfor allt vidtaga provisoriska atgarder f6r att mera smidigt kunna
 avpassa tullskyddet efter de radande f6rhallandena. I sadant syfte erh6llo
 regeringarna i manga fall bemyndigande att utan parlamentens horande
 genomfora erforderliga importrestriktioner, i den man de icke sedan kriget
 redan agde denna ratt. Dessa bemyndiganden kunde antingen avse tull-
 hojningar eller importf6rbud eller badadera, och de voro i nagra fall
 oinskrankta, i andra begransade genom vissa av parlamenten faststallda
 riktlinjer. Till foljd harav och aven av andra skal kommo en mangfald
 olika tillvagagangssatt att anvindas i de olika landerna.

 Vad da forst betraffar tullsatsernas anpassning efter penningvardet
 i det egna landet, sa var det narmast tre sarskilda utvagar, som erbjodo
 sig. Antingen kunde de specifika tullarna utbytas mot vardetullar eller
 kunde tullavgifterna utkravas i guld, d. v. s. med ett tillagg, som direkt
 motsvarade pappersmyntets depreciering i f6rhallande till guldet, eller
 slutligen kunde man inf6ra tid efter annan varierande 6kningskoeffici-
 enter, angivande de tillfalliga h6jningar, som de olika tullsatserna skulle
 underga.

 Den forsta metoden, inforande av vardetullar, var den som minst
 kom till begagnande. Olagenheten med detta system var - bort-
 sett fran den invecklade omlaggningen av tulltaxan och darmed sam-
 manhangande anordningar - f6rst och framst svarigheten att verkstalla
 for andamalet anvandbara varderingar av de importerade varorna. Det
 var givet att varje importerat varuparti maste varderas med hansyn till
 prisnivan vid importtidpunkten, om 6verhuvud syftet med omlaggningen
 till vardetullar skulle kunna vinnas. A andra sidan kunde det i varje
 sarskilt fall faktiskt erlagda f6rsaljningspriset icke utan vidare laggas till
 grund f6r varderingen, da ju darigenom de billigaste utlandska varorna,
 mot vilka man framst ville skydda sig, skulle bliva mest gynnade. Man
 maste faststalla >>inhemska varden> pa de olika varorna. Darmed blev
 man emellertid hanvisad till en mangd ovissa och svarbedomliga faktorer,
 varjamte man riskerade att pa ett synnerligen olampligt satt ingripa
 mot det pagaende prisfallet. De varor, som annu voro jamf6relsevis
 dyra att framstalla inom landet, skulle namligen pa detta satt latt kunna
 erhalla ett f6r h6gt tullskydd och darigenom fortfarande kunna hallas
 uppe i en hog prisniva, under det att sadana varor, som blivit starkast
 paverkade av prisfallet, erholle ett svagare skydd mot konkurrensen fran
 utlandet. Overgangen fran vikttullar till vardetullar genomf6rdes till foljd
 av dessa svarigheter endast f6r enstaka varuslag i nagra lander. Dar
 man forut hade vardetullar, s6kte man genom nya regler f6r varderingen
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 gora dem mera anpassade efter f6rhallandena, nagot som emellertid hit-
 tills icke nagonstades torde hava kunnat praktiskt genomf6ras.

 Metoden att foreskriva tullarnas erliggande i guld tillampades dar-
 emot i ett stort antal lander, framfor allt sadana, vilkas valuta blivit i h6g
 grad deprecierad. I nagra fall infdrdes denna bestammelse redan under
 kriget, i andra fall strax efter freden, men sin huvudsakliga betydelse fick
 tillvagagangssattet f6rst under nu ifragavarande tid. Storleken av det >guld-
 tillagg>, som fordrades vid tullarnas erlaggande och som med den fort-
 gaende valutadeprecieringen ofta uppgick till flera tusen procent av de
 faststallda tullsatserna, bestamdes av regeringarna f6r en kortare tidrymd,
 exempelvis en manad, at gangen. Svagheten hos systemet lag huvud-
 sakligen dari, att prisstegringen icke verkat med samma styrka pa alla
 varuslag, vilket i forening med andra omstandigheter hade till foljd, att
 en allman likartad hojning av alla tullsatser med ett belopp motsvarande
 pappersmyntets depreciation icke medforde tullskyddets aterinf6rande
 over hela linjen i samma omfattning som fore kriget. Denna ojamnhet
 blev i regel starkare framtradande ju mer deprecierad valutan blivit. I
 nagra lander uppdelade man darfor alla varuslag i ett antal grupper och
 faststallde sarskilda guldtillagg f6r varje grupp, varmed man emellertid
 tydligen frangick den princip, som lag till grund f6r systemet.

 Det sistber6rda tillvagagangssattet narmade sig den tredje metoden,
 anvandandet av sarskilda 6kningskoefficienter f6r de olika tullsatserna.
 Denna metod bestod i att en ny provisorisk kolumn fogades till tulltaxan,
 upptagande f6r varje rubrik en koefficient, varmed vederb6rande tullsats
 - eller tullsatser, om dubbla tariffer f6rekommo - skulle multipliceras.
 Koefficienterna faststalldes av regeringen, stundom inom vissa av parla-
 mentet angivna granser, och kunde 6kas eller minskas efter omstandig-
 heterna. Vid bestammandet av deras storlek utgick man icke endast
 fran penningvardet utan sokte taga hansyn till alla relevanta faktorer,
 varvid syftet emellertid alltid var, eller atminstone angavs vara, att avaga-
 bringa ett tullskydd motsvarande det fore kriget gallande. Det var hu-
 vudsakligen i en grupp av lander, vilka ifraga om valutans depreciering
 intogo en stallning ungefar mitt emellan ytterligheterna, som denna metod
 tillampades.

 Tullarnas paverkan av penningvardets fluktuationer inom det egna
 landet kunde, i varje fall i nagon man, motvagas pa nagot av ovannamnda
 satt, men de ojamnheter i konkurrensen mellan landerna, som uppkommit
 till foljd av undervardering av vissa landers valuta, eller med andra ord
 ooverensstammelser mellan vaxelkurser och prisnivaer i olika lander pa-
 kallade ytterligare andra atgarder. Detta sp6rsmal, fragan om skydd mot
 valutadumping, har pa sista tiden tratt i f6rgrunden inom handelspoli-
 tiken och har sysselsatt statsmakterna i alla lander med mindre depre-
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 cierad valuta an de mellaneuropeiska industrilandernas, fran vilka den mest
 hotande konkurrensen harlett sig. Problemet visade sig emellertid over-
 allt vara synnerligen svarl6st, narmast darf6r att det icke i varje sarskilt
 fall kunde konstateras i vilken grad valutadumping f6relag och foljakt-
 ligen icke heller var m6jligt att avvaga skyddsatgarderna pa sadant sitt,
 att de verkligen astadkommo den enhetlighet i konkurrensvillkoren som
 asyftades. Icke desto mindre ha i atskilliga lander genomf6rts sarskilda
 atgarder mot valutadumping. I de fiesta fall ha dessa fatt formen av
 differentialtullar, antingen beraknade endast efter graden av valutadepre-
 cieringen i vederb6rande exportland eller efter andra, mera invecklade
 grunder. I nagra lander har man funnit tullarna giva ett otillrackligt
 skydd och inf6rt en allman importreglering f6r sadana varor, som aro
 mest utsatta f6r konkurrens fran valutasvaga lander. Alla dessa atgarder
 aro emellertid att betrakta som f6rs6k, vilka slagit mer eller mindre val
 ut, men som icke i nagot fall f6rt till en verklig utjamning av konkur-
 rensvillkoren och darf6r kommit att innebara ett bade formellt och reellt

 brytande mot regeln om lika behandling av alla frammande lander. De
 ha ocksa oupph6rligt andrats, upphavts, aterinf6rts och tillampats pa
 olika satt och darigenom okat den f6rvirring och ovisshet, som redan
 forut kannetecknade tidens handelspolitik.

 De senaste arens tullpolitik har alltsa medf6rt en ytterligare upp-
 luckring i avseende pa den stabilitet, den tr6ghet, som utmarkte tull-
 politiken f6re kriget. Harigenom har skapats en gynnsam jordman for
 protektionistiska stravanden i allmanhet, aven sadana, som syfta langre
 an till en atergang till tullskyddet f6re kriget. Under en tid, da tullarna
 andras varje manad och kunna h6jas enbart genom ett regeringsbeslut,
 ar det givet, att bade statliga och enskilda intressen av h6ga tullar latt
 skola kunna gora sig gallande. F6r statens del h6r man salunda numera
 aberopas alla av alder anf6rda argument f6r skyddstullar, och regeringarna
 ha som bekant overhopats med framstallningar fran naringsidkare om okat
 tullskydd f6r olika varor, i bada fallen ofta med pataglig framgang.

 I nagra lander ha exempelvis nya tullar inf6rts i syfte att skydda
 produktionen av varor, vilkas framstallning inom landet ar av intresse
 for att m6jligg6ra landets sjalvf6rsorjning i handelse av krig. Ett exempel
 ar det engelska tullskyddet f6r de s. k. nyckelindustrierna. Vidare ha
 flerstades genomf6rts betydande tullhojningar f6r att anvandas som kom-
 pensationsmedel vid kommande traktatf6rhandlingar. Och slutligen ha
 otvivelaktigt statsfinansiella hansyn spelat in vid faststallandet av skydds-
 tullarna i manga lander. Vad de enskilda intressenas tillgodoseende be-
 traffar, sa kan man i flera lander konstatera en pafallande ojamnhet har-
 utinnan. Tullh6jningar, som uttryckligen angivits endast asyfta en ater-
 gang till f6rkrigstidens tullskydd, innebara i sjalva verket ofta ett dar-
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 over betydligt okat skydd, stundom till och med ett rent prohibitivt
 sadant.

 A andra sidan bor det framhallas, att i ett fatal mindre lander sna-
 rare en frihandelsvanlig riktning gjort sig gallande, vilket nirmast kommit
 till uttryck dari, att man i dessa linder icke vidtagit nagra avsevarda
 hojningar av tullarna. Med hinsyn till penningvirdets fall maste namli-
 gen en dylik underlatenhet tydligen betraktas som ett steg mot frihan-
 deln. Sverige h6r som bekant till denna undantagsklass. Var passivitet
 i detta hanseende har varit f6remal f6r delade meningar. Jag skall inte
 har ga in pa denna fraga, men det f6refaller mig dock som om den re-
 flexionen lage nara till hands, att vad man i andra linder genom alle-
 handa restriktioner och statsingripanden av olika slag under de sistf6r-
 flutna fyra aren uppnatt i fraga om att upphjalpa produktion och handel
 icke tycks vara synnerligen mycket mera an vad vi vunnit utan att han-
 delspolitiskt g6ra nagonting alls och foljaktligen utan att underkasta oss
 alla de olagenheter, som obestridligen medfolja dylika atgarder. I stort
 sett har emellertid den sista tidens tullpolitik gatt i avgjort protektio-
 nistisk riktning och darutinnan icke blott uppnatt utan passerat f6rkrigs-
 tidens allmanna niva. Dartill har den inneburit ett frangaende av de
 grundsatser - framfor allt de faststallda tullsatsernas varaktighet och lika-
 behandlingen av alla frammande lander - som f6re kriget minskade
 tullarnas hinderlighet f6r den internationella handeln.

 Aven inom traktatpolitiken kom fragan om skydd mot import givet-
 vis att i och med konjunkturomslaget atertaga sin f6rharskande roll fran
 tiden f6re kriget. Till sin allminna liggning har emellertid den senaste
 tidens traktatpolitik snarare anslutit sig till den narmast f6regaende tidens
 an till f6rkrigstidens. Det ar saledes fortfarande samma tendens till spe-
 cialoverenskommelser med minsta m6jliga verkningar f6r andra lander an
 de traktatslutande, som g6r sig gallande, och den aggressiva f6rhandlings-
 rustning, som manga lander redan b6rjat f6rskaffa sig, har nu ytterligare
 utvidgats och borjat visa sina f6rsta praktiska verkningar. Da namligen
 traktaternas uppgift ater blivit att reglera tullfragor, men de flesta lander
 velat f6rbehalla sig att nar som helst andra tullsatserna och att tillampa
 h6gre tullar mot vissa lander och dessutom genomfort stora tullh6jningar,
 sa har foljden blivit, att det visat sig mycket svart att overhuvud fa till
 stand nya traktater. Mellan flera lander ha under sista tiden ratt tillstand,
 som narma sig tullkrig, och de avtal som slutits ha i regel varit kort-
 fristiga 6verenskommelser av mera provisorisk art.

 I det f6regaende hava huvudsakligen berorts sadana statsatgarder,
 som omedelbart asyftat att reglera in- och utfdrseln av varor. En om-
 laggning av handelspolitiken, i jamf6relse med tiden f6re kriget, kan
 emellertid konstateras aven pa andra punkter. Den frihet, som radde i
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 avseende pa sjofarten, har salunda lidit flera inskrankningar. Kustfarten
 har mer an forut borjat f6rbehallas det egna landets medborgare. Aven
 pa annat satt har man flerstades s6kt gynna den inhemska sj6farten pa
 bekostnad av utlandets, och i enstaka betydelsefulla fall har man slagit
 in pa ett system med vittgaende differentialbehandling av frammande far-
 tyg och deras last. Aven utlanningars och utlandska juridiska personers
 rattsliga stallning har i manga lander f6rsamrats. Ifraga om beskatt-
 ning, ratt att driva naring m. m. atnjuta de salunda i manga fall icke
 langre samma formaner som f6rut, och i sa gott som alla lander har
 ratten f6r utlinningar att inresa i landet och uppehalla sig darstades
 underkastats betydliga restriktioner.

 Den nu i stora drag skisserade handelspolitiska utvecklingen efter
 kriget ger en bild av 6verallt framtradande restriktiva tendenser och synes
 6ppna dystra utsikter f6r produktion och handel under den narmaste fram-
 tiden. Protektionistiska landvinningar, aven i de f6rut mest frihandels-
 vanliga linderna, restriktioner av snart sagt alla upptankliga slag, en
 aggressiv och till varjehanda konflikter mellan staterna ledande traktat-
 politik aro de mest iogonenfallande resultaten av de senaste fyra arens
 handelspolitik. Harutinnan utg6r handelspolitiken - sasom det maste
 vara att f6rvanta - en parallell och i viktiga avseenden en direkt ater-
 spegling av den allmanna politiken. Men liksom den senare, vilken ju
 huvudsakligast kannetecknats av en stark nationalism med alla darav f6l-
 jande konsekvenser, aven inneslutit en rakt motsatt riktning, som framst
 tagit sig uttryck i bildandet av Nationernas forbund, sa kan man ocksa
 inom handelspolitiken ut6ver de separatistiska tendenserna urskilja en mot-
 satt str6mning. Denna stromning, som skulle kunna betecknas som de
 internationella konferensernas handelspolitik, leder likaledes sitt ursprung
 fran krigstiden. Den gjorde sig till en b6rjan gallande endast inom vissa
 grupper av lander, men utvecklade sig efter kriget till en allman varlds-
 rorelse. Pa dess program star anknytning till och vidaref6rande av f6r-
 krigstidens friare grundsatser, aterupptagande av mestgynnadprincipen,
 raserandet av import- och exporthinder i st6rsta m6jliga utstrackning,
 traktatpolitikens fdrvandling till en f6r hela varlden gemensam angelagen-
 het, som icke b6r fa okontrollerat handhavas av de enskilda staterna utan
 endast av alla tillsammans o. s. v. Hittills har denna riktning visserligen
 icke formatt gora sig kraftigt gallande. Men nar det galler att av det
 narvarande tillstandet s6ka draga slutsatser f6r framtiden, vore det likval
 oriktigt att f6rbise den, och redan nu kan den uppvisa flera ingalunda
 betydelselosa praktiska resultat.

 Nar Nationernas f6rbund bildades, alades det f6rbundet att vidtaga
 erforderliga atgarder f6r att sakerstalla och uppratthalla frihet for sam-
 fardsel och transitering avensom lika behandling av alla f6rbundsmedlem-
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 mars handel. Som en direkt foljd harav och i avvaktan pa att dessa
 fragor reglerades medelst internationella konferenser intogos bestammelser
 angaende ratt till fri transitering samt till nationell behandling av fartyg

 -utom i fraga om kustfart - i de sarskilda traktater, som i samband
 med fredstraktaterna av de allierade huvudmakterna aren I919-20 av-

 slotos med Polen, Tjeckoslovakiet, Jugoslavien, Rumanien och Grekland.
 Sistnamnda stater f6rbundo sig i dessa traktater dessutom att tillsvidare
 icke avsluta nagra overenskommelser med frammande makter eller vid-
 taga nagon annan atgard, som skulle hindra dem fran att bitrada en all-
 man konvention om lika behandling av andra staters handel. Under f6r-
 utsattning av reciprocitet skulle bestammelserna i dessa traktater tillampas
 icke allenast i f6rhallande till de allierade huvudmakterna utan jamval i
 f6rhallande till de 6vriga medlemmarna av Nationernas forbund.

 Genom F6rbundsradet sammankallades darefter en internationell kon-

 ferens for samfardsel och transitering, vilken avholls i Barcelona den 10
 mars-20 april I92I. Denna konferens ledde till avslutandet av tva
 internationella konventioner angaende transiteringsfrihet och internationella
 vattenvagar. Enligt den forsta av dessa konventioner forbundo sig de
 kontraherande staterna att tillampa transiteringsfrihet a jarnvagar och
 vattenvagar, varvid ingen differentiell behandling pa grund av nationalitet,
 ursprung, avgangsort eller bestammelse finge f6rekomma, och enligt kon-
 ventionen angaende internationella vattenvagar medgavo de kontraherande
 staterna varandra fullstandig sj6fartsfrihet a sadana segelbara floder och
 darmed likartade vattenvagar, vilka genomlopte eller atskilde olika stater.
 Ratt till kustfart finge emellertid f6rbehallas inhemska fartyg.

 Dessa konventioner aro markliga sasom ett f6rsta steg i riktning
 mot de hittillsvarande handelstraktaternas ersattande med allmanna inter-

 nationella konventioner. Huruvida en sadan plan skall kunna forverkligas
 och till en b6rjan om Nationernas forbund skall kunna utfora sitt upp-
 drag att sakerstalla likabehandling av alla forbundsmedlemmars handel-
 darom ar det tydligen annu for tidigt att doma.

 Aven andra internationella konferenser hava under de senaste aren

 uttalat sig i handelspolitiska fragor.
 Finanskonferensen i Bryssel hosten I919 framh6ll salunda 6nskvird-

 heten av att den internationella handeln snarast m6jligt ater frigjordes
 fran restriktioner av alla slag samt att prisdifferentieringspolitiken skulle
 avskrivas.

 Och till sist ma, sasom det hittills mest betydelsefulla uttrycket f6r
 stravandena att uppna bkad handelsfrihet, erinras om en av Genuakon-
 ferensen varen 1922 antagen resolution, enligt vilken den narmaste fram-
 tidens handelspolitik borde vila pa foljande grundsatser:

 Alla stater bora bemoda sig om att i tullhanseende astadkomma
 7 - m36. Nationalekonom. Foren. Forh. 1922.
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 st6rsta m6jliga stabilitet f6r handeln med utlandet. Skulle en stats ravaru-
 produktion i avsevard grad 6verstiga det inhemska behovet, skall over-
 skottet kunna exporteras pa sadana villkor, att de utlandska k6parna icke
 forsattas i ett vasentligt samre lage an de inhemska. Eventuella export-
 tullar b6ra salunda uppga endast till en ringa procent av varuvardet,
 varjamte de b6ra utga med samma belopp utan hansyn till bestimmelse-
 landet. Staterna bora icke tillimpa differentiell behandling av import-
 eller exportvaror alltefter det fartygs nationalitet, pa vilket varorna.trans-
 porterats eller skola transporteras. Forekommande import- eller export-
 forbud b6ra snarast m6jligt upphavas. Det internationella varubytet
 bor aterupptagas pa grundval av handelstraktater, byggda pa 6msesidig-
 het samt innehallande, sa vitt m6jligt, mestgynnadklausuler. De i sam-
 band med tillampandet av grundsatsen om lika behandling av alla natio-
 ners handel staende fragorna om dumping och differentiella pris b6ra
 pa f6ranstaltande av Nationernas forbund undersokas vid forsta tillfalle.
 Utlindska statsborgare eller bolag b6ra icke for ut6vande av handels-,
 industri-, finans- eller f6rsakringsverksamhet alaggas hogre skatter eller
 palagor an inhemska statsborgare eller bolag.

 Denna resolution antogs av samtliga representerade stater, i nagra
 undantagsfall med vissa reservationer. Det skulle vara lyckligt, om man
 kunde avsluta en redogorelse f6r handelspolitiken efter kriget med att
 visa pa detta allmant antagna framtidsprogram, som ju tyckes innebara
 en begynnande ljusning. Men man maste nog da tillagga, att det ater-
 star att se, om de enskilda staterna amna f6rverkliga de gemensamma
 onskemalen, och sager man att det annu icke f6rmarkts nagra 6vertygande
 tecken i sadan riktning, sa g6r man sig knappast skyldig till en alltfor
 langt driven pessimism.

 Harefter yttrade sig:

 Professor K. Wicksell: F6redragshallaren inskrankte sig huvudsakligen
 till att endast anfora fakta och gav oss enligt mitt tycke nastan alltfor litet
 av ledande synpunkter, i det att han med avsikt avh6ll sig ifran att s6ka efter
 orsakerna, aven nar det gallde nagot sa markant som det tvara omslaget fran
 varuhunger till varufruktan, om jag sa far saga, som intraffade vid mitten av
 den fyraarsperiod, som f6rflutit efter kriget. Medverkande orsaker till detta
 omslag torde dels hava varit utkastandet i marknaden av de krigfirande lan-
 dernas forrad - om jag icke minns oratt, salde enbart England krigsforrad
 for 800 miljoner pund - dels aven att Tyskland och delvis aven Osterrike
 av sin valutamisar lockades icke att dumpa utan att slumpa, rent av skanka
 bort sina varor till andra lainder. Mot sadant kunde man ju svarligen kon-
 kurrera.

 Foredragshallaren framh6ll i b6rjan av sitt foredrag, att handelspolitikens
 egentliga mal vore att >>utfinna, faststalla och bringa till allmant erkannande
 s,dana regler f6r varldshandelns bedrivande, som lande till st6rsta mojliga batnad
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 for hela varlden). Det ar mycket vackert sagt, men kan man verkligen pasta,
 att detta nagonsin varit handelspolitikens uppgift? For att sa skulle varit fallet
 borde ju handelspolitiken just ha bedrivits pa sadana kongresser, som f6redrags-
 hallaren omnamnde i slutet av sitt f6redrag. Alla sadana tillh6ra ju emeller-
 tid tiden efter kriget. Fore kriget faststalldes icke handelspolitiken pa nagra
 varldskonferenser, utan det f6rh6ll sig helt enkelt sa, att varje land for sig
 drev den handelspolitik, som det ansag mest gagnande for sig sjalv. Detta i
 lyckligaste fall, ty i manga fall var det nog icke hela landets lycka, som upp-
 sattes sasom mal, utan det var omtanken om mer eller mindre gynnade minori-
 teters basta, som gav utslaget.

 Om nu varje land stravar efter sitt eget basta, kan detta dock under
 gynnsamma - men visst icke under alla - forhallanden leda till samma
 resultat, som om alla stravade efter alias gemensamma basta. Bankar man
 sig kring ett valforsett bord, beh6ver var och en endast taga for sig av de
 ratter, som bjudas, och darmed uppnas alias gemensamma basta. En annan
 sak blir det daremot, om hundra personer samlas till en s. k. huggsexa, ty
 vi veta litet var, att om man da icke tar nagon hansyn till sina grannar,
 hamnar en hel del av anrattningarna pa bordsduken eller pa golvet.

 De egendomliga forhallandena efter kriget ha nu medfort, att varje lands
 av gammalt endast pa eget basta riktade handelspolitik blivit sardeles olycklig.
 Om alla forsoka gynna sin egen produktion genom att medelst overdrivna
 importrestriktioner soka hindra andra landers produkter att komma in, leder
 detta faktiskt till att alla fa producera for litet. Om ater alla fors6ka draga
 till sig sa mycket varor som mojligt genom att lagga hinder i vagen for sin
 egen export, leder detta i verkligheten till, att alla fa mycket mindre varor
 an som varit mojligt vid fritt byte. Teoretiskt sett ar det icke nagon real
 skillnad mellan export- och importtullar; bada syfta till att gora landet mera
 sjalvfors6rjande, men enligt frihandelslarans grundsatser leda emellertid alla at-
 garder, som hindra bytet, till en minskning av den mojliga behovstillfreds-
 stallelsens summa.

 Man kan nu fraga sig, varfor vi allt fortfarande i fraga om den inter-
 nationella handelspolitiken icke ha lyckats komma fram till ett sa pass libe-
 ralt program, som Genuakonferensen skisserat, och an mindre till allman fri-
 handel. Det kan ju f6refalla egendomligt, da man tanker pa, hur fullstandigt
 den inre handelsfriheten slagit igenom. Vad kan det vara, som medfor, att
 den internationella handels- och naringsfriheten icke i samma grad har visat
 sig vara ett patagligt gott f6r alla nationer utan undantag?

 En orsak har naturligtvis varit, att landerna icke levat pa fredlig fot
 med varandra och att de darfor tvingats att mera an annars skulle beh6vts
 betona sjalvfors6rjningen. Emellertid finnes det aven en annan orsak, som
 jag diskuterat med professor Heckscher. Han ar liksom jag utpraglad fri-
 handlare, men vi ha icke kunnat komma till alldeles samma resultat. Den
 yttre handelsfriheten lider icke av det felet, att den ena nationen kan gagna
 sig pa den andras bekostnad, ty man kan icke under frihandel gagna sig sjalv
 utan att gagna andra, men frihandeln kan daremot ha till foljd en annan
 gruppering av Yefolkningen och kapitalet de olika landerna emellan, an som
 fran rent nationell synpunkt anses tillfredsstallande. Den inre naringsfriheten
 har ju i Sverige medfort en mycket olika gruppering av folkmangden och
 kapitalet inom de olika delarna av landet. Somliga lan ha, sedan narings-
 frihetsforordningen kom ar 1846, mycket litet okat sin folkmangd, under det
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 att andra lan ha okat sin med over hundra procent. Detta innebar icke na-
 gon skada ur nationell synpunkt, ty invanarna ha ju full flyttningsfrihet och
 kunna sla sig ned, dar de bast kunna erhalla sin bargning. Skulle emellertid
 den allmanna frihandeln over hela varlden medf6ra samma verkan, att kapi-
 talet och manniskorna f6rtatade sig pa somliga platser och f6rglesade sig pa
 andra, ar detta nagot, som ur rent nationell synpunkt bjuder emot. Antag
 exempelvis, att det fran varldshushallets synpunkt skulle vara det allra lamp-
 ligaste, att Sverige endast sloge sig pa skogssk6tsel och malmbrytning, medan
 foradlingsindustri och jordbruk battre sk6ttes i andra lander. F6r vara jord-
 brukare skulle det da lo1na sig att salja sin jord till skogsbruk och sjalva
 flytta over till andra lander, dar jordbruket battre bar sig. F6r arbetare och
 kapital skulle det heller icke lona sig att stanna hemma. Aven de maste
 flytta ut ur landet, ty skogsbruk och malmbrytning skulle icke kunna syssel-
 satta mer an en mycket ringa del av landets nuvarand6 befolkning.

 Sadan som jag nu skisserat den ar icke i verkligheten var belagenhet,
 men naturligtvis ligger det dock nagot i denna synpunkt. Man f6rstar darav,
 att den allmanna frihandeln egentligen ar ett varldsproblem, och att detta
 icke kan fa sin losning, f6rran alla varldens nationer sammansmalt till ett
 enda folk. Da blir det likgiltigt, om det ena landet ar glest och det andra
 ar tatt befolkat, och den politik, som f6redragshallaren skisserade - den, som
 lander varlden i sin helhet till st6rsta mojliga batnad - kan da verkligen
 bestammas sasom program for handelspolitiken.

 Revisor G. Lindahl: I f6redragshallarens klarlaggande och synnerligen
 intressanta framstallning av traktatpolitiken faste jag mig vid ett par punkter,
 som jag skall be att fa narmare ber6ra. F6redragshallaren uppeh6ll sig ratt
 utforligt vid den roll, som de hojda tullarna spelat i handelspolitiken, men
 gick mera flyktigt f6rbi exempelvis den engelska lagen om skydd for de s. k.
 nyckelindustrierna. Jag undrar, om man icke b6r lagga samma synpunkt pa
 dessa tva f6reteelser, som professor Wicksell har har gjort. Enligt min upp-
 fattning ar det icke sa, att man hojt tullarna darf6r, att man haft ett specifikt
 tullskydd, och att man nu vill s6ka fa en atergang till f6rhallandena fore
 kriget. Ett av de lander, som gatt i taten betraffande revision av tulltaxan,
 namligen Australien, har exempelvis genomgaende vardetullar och icke speci-
 fika tullar. Dess tullskydd har alltsa icke f6rsamrats under kriget. Anled-
 ningen till att Australien nu hojt sina tullar tror jag far s6kas dari, att man
 vill skydda de industrier, som uppkommit under krigsaren. Sverige exporte-
 rade t. ex. f6re kriget fosfat till Australien. Under kriget uppstod en fosfat-
 fabrik, och for att skydda denna industri har Australien icke kunnat noja sig
 ens med h6gt tullskydd utan har infort importf6rbud pa grund av f6regiven
 dumping fran ett land, som heter Skandinavien.

 Ett annat exempel erbjuder Spanien. Enligt lag skall Spanien revidera
 sin tulltaxa vart fjarde ar. Sa skedde 1912, 916 kunde det icke ske, och
 ar I920, nar revisionen ater skulle f6retagas, var den allmanna situationen
 ganska oklar. Det framkom da helt naturligt krav pa 6kade tullar.

 I Forenta Staterna han man i ar infort en permanent tulltaxa, men en
 dylik brukar i Amerika icke ha langre varaktighet an atta a tolv ar, ty tull-
 lagarna vaxla med vaxlingarna mellan republikaner och demokrater. Forenta
 Staterna hava under kriget haft en storartad export till framfor allt sadana
 lander, som forut f6rsett sig fran Europa, men som pa grund av U-batskriget
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 och transportsvarigheterna i 6vrigt icke kunde erhalla varor darifran. Det ar
 for att skydda den pa grund harav under kriget i F6renta Staterna uppkomna
 industrien, som man nu hojt tullarna. Det torde dock observeras, att de nya
 tullarna visserligen aro h6gre an de f6rut gallande enligt I913 ars tulltaxa,
 men att de i de fiesta fall, i f6rhallande till den darf6rut gallande tulltaxan
 av ar I909, i allmanhet icke innebara nagra f6rhojningar, och i vissa avse-
 enden sankningar.

 Ett annat exempel! Indien har under kriget fatt till stand en tand-
 sticksindustri, som man vill skydda, och man har darfir f6retagit en f6rhojning
 av tullen. Vidare anses ju England av gammalt sasom ett frihandelsland, men
 i sjalva verket driver England tillsammans med kolonierna en protektionistisk
 politik, i det att de 6msesidigt bevilja varandra vissa tullattnader.

 Jag tror, att allt detta visar, att anledningen till de efter kriget hojda
 tullarna just ar, att man vill skydda de industrier, som uppkommit under
 kriget. Man torde icke heller kunna vinna avsattning for sina industrialster
 genom att aterga till det f6re kriget normala tullskyddet, utan det galler sna-
 rare att firsoka anpassa sig efter den omlaggning av produktionen, som kriget
 har medf6rt. Detta ar darf6r enligt min tanke det problem, som handels-
 politiken narmast kommer att fa syssla med.

 Professor E. Heckscher: Professor Wicksell ledde in diskussionen pa
 de allmanna tullfragorna. Jag hade icke tankt mig, att vi skulle fa upp dem
 i debatten, och jag vill icke garna nu f6rdjupa mig i dem. Tidigare har jag
 dessutom f6rstatt det sa, att han och jag varit ense om att frihandeln ger det
 basta resultatet f6r landet, men att den daremot icke n6dvandigt garanterar
 basta inkomstf6rdelning mellan de olika grupperna av befolkningen. Det ar
 alltsa tankbart, att vissa samhallsgrupper, lat oss saga gruvagare och jordbru-
 kare, skulle gagnas mer genom frihandel an genom protektionism, men att
 andra grupper skulle ha det battre genom en protektionistisk ordning. Har man
 en r6rlig befolkning, skulle det darfir i ett dylikt fall kunna intraffa, att en
 del arbetskraft till foljd av frihandel komme att emigrera. Ar arbetskraften
 daremot icke r6rlig, blir det ater 6verflod pa arbetskraft, och darigenom fram-
 kallas andra naringar, som taga den i ansprak. Befolkningen som helhet
 skulle salunda genom frihandeln fa det battre, ehuru det under vissa f6rhal-
 landen kunde tankas, att exempelvis arbetarna skulle fa det samre. Detta har
 jag sa utforligt behandlat i en uppsats om utrikeshandelns verkan pa inkomst-
 fordelningen (Ekonomisk Tidskrift I9I9), att jag ej nu skall droja ytterligare
 darvid.

 Det markligaste i den av inledaren intressant och traffande framstallda
 utvecklingen pa det handelspolitiska omradet f6re kriget ar val samma fire-
 teelse, som vi nu kunna iakttaga pa sa manga omraden, namligen att vi da
 hade en internationell harmoni, som vi egentligen icke voro pa det klara med,
 sa lange vi sjalva levde dari - en kansla av samh6righet mellan folken vid
 sidan av de ofirnekliga svarigheterna. Inom handelspolitiken var denna rela-
 tiva harmoni icke vasentligt aldre an i860, tidpunkten fir den fransk-engelska
 handelstraktaten, som sedan foljdes av ett helt system av >>mest gynnad
 nations>>-traktater. Visserligen blevo traktaterna langre fram i h6g grad fir-
 samrade genom speciellt det system, som den tyska tulltariffen av ar I902
 slog in pa; men upphavd blev deras betydelse dock ej ens darigenom.

 Nu daremot har kriget f6rst6rt nara nog de sista resterna av den han-
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 delspolitiska byggnaden fran f6rra arhundradets mitt, och annu tyder ingenting
 pa att vi snart skola komma tillbaka till vad vi genom varldskriget offrade.
 Att detta b6r vara vart mal, synes mig dock klart, och fragan blir da: hur
 bor ett land som Sverige handla, sa lange det nuvarande skadliga inter-
 nationella tillstandet inom handelspolitiken rader?

 Man resonerar darvid vanligen sa, att da nu alla lander genom mer
 eller mindre restriktiva atgarder s6ka hindra var export till dem, sa skola vi
 gora sammaledes och hindra deras export till oss. Denna mycket nara till
 hands liggande tankegang skulle jag emellertid vilja avvisa. Det f6rhaller sig
 icke sa, att hinder f6r var export till andra lander b6r f6ranleda oss att s6ka
 hindra deras export till vart land, ty andra landers hinder f6r var export till
 dem verkar i sig sjdlvt som ett tullskydd for oss. Att andra lander hindra
 var export medfor namligen, att exportindustrien hos oss blir mindre lonande
 an forut, och detta framtvingar en omlaggning av Sveriges naringsliv till 6kad
 sjalvfors6rjning. Okade svarigheter f6r exportindustrien medfora alltsa relativt
 sett storre produktion f6r inhemsk avsattning - sasom man ocksa kan saga:
 darfor att exporten ej langre racker till att betala lika stor import som f6rut.
 Vill man mota utlandets importtullar med egna dylika, innebar detta daremot
 att lagga sten pa b6rda; ty till de svarigheter, under vilka exportindustrien
 sorgligt nog arbetar redan pa grund av utlandets importtullar, lagger man da
 ytterligare de svarigheter, som vart eget tullskydd bereder denna samma ex-
 portindustri. Utlandets handelspolitik ha vi darfor sa till vida icke minsta
 anledning att folja.

 Dartill annu ett. Nar nu de handelspolitiska forhallandena mellan folken
 aro sa bedrovliga som de aro, b6ra vi betanka oss ganska lange, innan vi ge
 oss in pa traktater med frammande lander, ifall dessa traktater aro uppbyggda
 pa den omsesidiga forstorelselust, som i sa h6g grad f6r narvarande praglar
 forhallandena mellan staterna. Jag vill darmed icke bestrida, att fall kunna
 intraffa, da vi gora sa patagliga vinster genom underlattad export, att vi bora
 taga olagenheterna av reciprocitets- och kontigenteringsklausuler. Det blir en
 praktisk fraga; men som riktlinje b6r framhallas, att nar oss bjudes en traktat,
 som dels ar for oss ur manga synpunkter oformanlig, dels stravar efter att
 driva varlden i en riktning, som vi anse skadlig i och for sig och for oss,
 skola vi mycket noga 6vervaga, om det som vi vinna pa traktaten ar sa pass
 mycket, att det verkligen 16nar sig att taga dessa olagenheter saval for oss
 som f6r den internationella samvaron i 6vrigt. Mitt intryck ar, att det for
 narvarande ar sa pass litet att vinna pa traktater, att det traktatlosa tillstandet
 ofta ar nog sa bra som vad vi skulle kunna uppna pa traktatvagen.

 Professor K. Wicksell: Professor Heckscher tycktes vilja framhalla, att
 det icke under nagra omstandigheter skulle kunna vara firdelaktigt for ett land att
 besvara en tull, lagd pa dess produkter, med retorsionsatgarder. Om utlandet
 lagger tull pa vara exportvaror, sade han, har ju darigenom redan samma
 verkan uppnatts, som om vi skulle lagga tull pa vara importvaror. Den stora
 skillnaden ar det val anda mellan dessa bada saker, att i det forra fallet ar
 det utlandet, i det senare det egna landet, som far behalla tullinkomsten? Att
 ett land skulle ovillkorligen vinna pa frihandel aven gentemot protektionistiska
 lander, tror jag icke ar riktigt - alldeles fransett fragan om produkternas
 fordelning - utan mottullar kunna sakerligen ha ett visst ekonomiskt varde
 jamval for landet i dess helhet.
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 Professor E. Heckscher: Inneborden i den del av mitt yttrande som
 professor Wicksell senast berorde var foljande.

 Det ar visserligen givet, att tullarna i eget land kunna ha den verkan,
 att de tvinga ett annat land att upphava vissa tullar; men tullarnas inf6rande
 i det f6rra landet blir i sa fall en patryckningsatgard pa det andra landet och
 intet annat. Vad jag berorde var icke detta problem, ty jag f6rutsatte, att
 utlandet komme att behalla sina tullar. Blir detta ater fallet, innebara emel-

 lertid svenska tullar en dubbel borda for exportindustrien; och genom dylika
 tullar ga vi faktiskt utlandets arenden, i det att vi hjalpa till att trycka ned
 just den eller de naringar, som aro f6remal f6r utlandets angrepp.
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 Oversikt over de storre banker

 ') Dirav lagligen i riket gillande guldmynt 83,653,530 kr.  Tillg

 K a s s a Invisnin- Fordringar hos Fordrin-
 gar o. vix- inhemska banker ban-

 Lagligen Skilje- lar, betal- Fastig- Ford-
 i riket gal- mynt, sed- bara vid heter ranegar hos

 lar och pa anfordran, och e Aktier P tid inhemska lande obliga- lande girorak- samt ut- inventa- eller sparban- i
 gd ktionerA vista A vista guldmynt ning hos lindska rie ioner A vistaupps A vista

 och annat bankers
 riksban- ning

 guld k sedlar ken

 1)

 1 Riksbanken .......... 273,990,106 16,845,397 36,075,895 - 77,640,651- - - 38,612,436

 2 Vermlands E. B. ....... 5,449 1,604,393 140,941 3,254,925 8,183,960 6,974,423 1,671,117 101,007 85,411 1,204,279

 3 Kopparbergs d:o ...... . 4,360 1,141,411 253,269 2,172,241 1,298,326 532,265 909,696 25,000 - 921,774

 4 Osterg6tlands d:o....... 5,550 1,499,222 306,879 1,752,550 8,131,637 1,114,617 310,322 758,537 1,325 490,955

 5 Smalands d:o ......... 7,425 2,399,007 753,532 3,441,001 3,282,239 1,836,231 368,321 697,116 53,135 523,336

 6 Malareprovinsernas bank . . 14,020 5,247,750 3,246,945 6,035,594 15,921,282 5,424,398 - 146,492 17 1,058,705

 7 Goteborgs bank........ 89,612 8,607,007 3,351,756 5,269,0?5 18,128,264 5,933,770 3,261,097 10,949,888 213,907 24,613,053

 8 Stockholms E. B ........ 414,120 7,337,655 4,538,655 1,010,000 35,193,116 5,621,751 72,813 37,320,100 - 30,129,164

 9 NorrkSpings d:o ....... 2,930 453,498 381,490 676,000 1,314,622 1,851,655 2,498,935 8,500,000 - 779,586

 10 Sundsvalls d:o ....... . 2,950 1,322,928 296,077 2,269,085 5,015,382 1,324,582 - 3,291,226 3,726 1,287,621

 11 Skaraborgs d:o ....... 11,965 1,953,887 322,605 3,529,475 12,065,156 2,009,548 12,670 21,901,050 - 529,101

 12 Uplands d:o......... 23,210 2,606,196 245,176 4,207,310 4,831,170 2,531,957 159,137 4,362,894 13,578 509,934

 13 Sodermanlands d:o ...... 14,255 2,016,267 710,585 1,061,000 5,325,367 1,254,003 1,300,398 2,150,000 - 2,893,989
 14 Skandinav. Kredit-A.-B. . . . 108,058 12,171,822 8,194,506 13,001,276 30,766,738 12,985,100 1,184,832 4,828,218 937,477 55,671,403

 15 Stockholms Int.-Gar.-A.-B. . . 49,336 1,075,995 473,402 2,000,000 34,451,646 868,907 - 8,600,000 - 886,396

 16 Svenska Handelsbanken .. . 148,923 14,655,937 6,946,264 11,185,884 50,539,421 14,047,996 247,824 3,588,299 121,212 46,879,122

 17 Sydsvenska Kredit-A.-B.. .. 20,685 3,707,319 1,646,261 7,487,407 12,523,194 11,966,532 10,992 2,098,140 38,066 5,194,261

 18 Nordiska Handelsbanken . . 28,847 5,007,989 6,866,350 9,846,342 13,690,576 1,297,280 309,888 283,794 8,022 3,856,390

 Summa 274,941,801 89,653,680 74,750,58878,199,16533,302,747 77,575,01512,318,042 109,601,761 1,475,8761216,041505

 Summa fOr samtliga svenska
 banker ............  274,983,766 95,635,661 76,150,163 87,297,968 355,786,559 80,355,764 16,531,689 130,981,002 1,735,272220,546,385

 Omsittningen i Riksbankens clearingsavdelning har under Juni minad 1922 utgjort 2,118,276,324 kr. 80 ore och fran arets borjan
 3) A avbetalningslanefonden voro dessutom utestiende 25,408,468 kr., till stbrre delen mot borgen, varav pa indrivning beroende
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 nas stallning den 30 Juni 1922.

 a n g a r.

 gar hos Diskonterade och Utestlende Utestiende lan samt allminheten
 kirer kpta vxlar kassa- tgift Allmn- beviljade krediter i rakning3)

 rese- och

 UtestAende byggnads- och heten be-
 Pi tid lin kreditiv- diverse S um na viljade t Mot M
 eller In e trikesriikning tillfalliga krediter i Mot annan I inteck- namn- e~er Inrikes Utrikes samt l- rikningar rikning3) aktier realsaker-
 uppsig- pande ning skerhet
 ning rikning

 2) I
 -- 386,786,180 45,021,329 52,384,980 2,982,382 1,773,779 932,113,135 4,449,050 964,460 999,290 52,000,880 2,869,400 1
 - 31,980,499 41,535 157,372,622 79,486,586 12,537,865 304,645,012 88,816,316 98,887,181 82,731,973 33,773,336 30,796,448 2

 15,114,591 17,085 70,767,017 14,879,361 10,365,547 118,401,943 18,085,374 25,398,872 43,402,818 10,825,956 9,224,745 3

 - 30,250,842 21,897 79,817,335 19,861,336 12,958,114 157,281,118 26,002,650 37,518,506 44,725,992 7,940,500 15,634,987 4

 4,368 40,276,970 354,510 61,855,512 26,452,751 24,651,245 166,956,6991 33,072,867 31,595,144 23,107,757 10,534,586 29,690,892 5

 -- 48,448,976 377,866 145,288,370 62,763,634 30,496,269 324,470,318 78,488,786 84,236,325 55,544,780 39,295,834 44,700,217 6

 2,777,321 66,406,464 478,250 226,710,336 84,278,911 22,257,014 483,325,725 118,414,226 133,423,098 110,497,876 53,848,389 47,355,199 7

 8,753,318 67334,111 11,117,353 84,362,556 119,249,051 5,658,767 418,112,530 157,867,400 46,180,108 127,521,229 29,314,794 39,213,825 8

 94,800 5,339,843 67,350 33,441,941 10,536,480 2,587,740 68,526,870 16,675,550 17,191,874 17,108,139 9,231,880 6,585,598 9

 52,500 48,988,197 144,932 75,099,481 26,793,905 8,780,453 174,673,045 31,642,126 49,189,530 29,179,922 7,852,701 20,519,454 10

 - 15,408,204 40,918 86,489,509 14,130,750 2,804,826 161,209,664 20,395,216 20,001,870 65,698,022 7,183,582 14,001,251 11

 81,000 48,635,687 512,149 102,025,879 28,890,462 9,335,781 208,971,520 38,793,971 62,822,071 31,964,848 17,903,752 28,129,17912

 9,180 21,271,664 1,110,101 52,254,979 36,210,089 8,302,149 135,884,026 43,835,294 36,791,423 28,114,307 12,942,366 18,242,177 13

 6,943,380 222,945,470 3,009,324 546,979,703 262,445,157 51,744,831 1,233,917,295 356,983,538 303,219,554 349,034,017 68,235,626 183,474,044 14

 - 2,803,255 23,667 146,738,360 7,574,190 1,041,302 206,586,456 10,185,560 135,791,094 15,444,850 3,270,901 2,417,075 15

 5,569,027 328,155,605 7,420,443 500,604,842 260,383,621 58,441,579 1,308,935,999 344,503,427 220,675,162 304,214,358 89,707,153 230,511,59616

 1,589,311 48,293,198 107,721 116,481,892 58,221,171 35,141,625 304,527,775 71,861,648 54,753,792 91,851,338 10,466,402 31,272,008 17

 50,343 57,377,636 258,218 202,561,432 65,500,388 48,510,029 415,453,524 82,413,780 78,769,640 84,420,624 76,190,442 45,594,506 18

 25,924,548|,485,817,392 70,124,648 2,741,236,746 1,180,640,225 347,388,915 7,123,992,654 1,542,486,779 1,437,409,70411,505,562,140 540,519,080 800,232,601 iiii~~~~~ t _ -

 27,330,328 1,579,917,2471 70,398,816 3,002,775,689 1,246,969,723 370,192,063 7,637,588,095 1,628,959,562 1,558,968,316 1,630,866,492 562,828,641 879,071,8021

 13,023,147,209 kr. 18 6re.
 147,705 kr.  3) Siffrorna f6r Riksbanken omfatta aven krediter resp. lan till inhemska banker.
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 Oversikt over de storre banker

 *) Utelopande sedlar 585,436,797 kr.  Skul

 Innestiende pa 16- Innestiende pi Skulder till inhem- Skulder till inhem-
 pande rakning ska banker ska sparbanker

 Ute- Pi viss tid,
 15pande InnestA- 1postpare- n understi- depositions- Pi id P id

 gande I sparkasse- och eller eller
 miss- gro- A vista mn., eller rikning kapitalrik- A vista pp A vsta g- vixlar uppsig- vixlar rainng pa samma nin ning ning

 tids upp-
 signing

 1 Riksbanken* . . 4,276,787 246,526,866 - - - 300 - -- -

 2 Vermlands E. B.. 2,412,170 27,588,199 2,907,589 1,000,000 39,476,437 157,853,994 363,550 13,738,796 1,563,010 87

 3 Kopparbergs d:o 1,338,862 8,772,036 717,968 1,582,375 10,000,560 66,377,091 3,265,422 94,993 541,059 42,344

 4 )sterg8tlands d:o 2,387,156 10,937,626 1,656,963 8,902,980 38,490,636 65,057,004 - 628,186 920,291 318,300

 5 Smalands d:o. . 2,376,966 9,548,502 1,483,235 2,247,347 29,654,540 86,238,298 - 5,932,028 1,665,556 1,343,119

 6 Milareprov. bank 5,775,304 27,949,456 6,578,495 11,388,680 46,384,668 156,325,597 - 7,790,651 580,032 2,515,301

 7 Goteborgs bank . 5,675,159 78,255,667 11,198,665 15,111,908 71,048,669 195,878,229 282,284 15,105 1,337,949 724,493
 8 Stockholms E B. 2,828,743 89,331,263 5,843,976 13,221,706 32,723,048 139,724,083 666,758 300,000 - -

 9 Norrk6pings d:o. 882,568 12,890,188 824,834 962,612 12,824,321 20,765,756 1,163,879 - 831,324 -
 10 Sundsvalls d:o.. 1,944,748 14,335,917 279,462 35,003 17,445,064 89,793,521 - 7,499,000 992,601 200,000

 11 Skaraborgs d:o . 1,506,089 9,857,441 5,289,443 521,186 33,995,601 86,670,850 - 1,000,000 1,328,308 150,000

 12 Uplands d:o . . . 2,900,279 14,804,087 3,068,120 6,066,007 28,836,124 108,672,378 - 3,235,534 736,926 853,680

 13 S6dermanl. d:o. . 1,136,016 24,946,327 1,088,473 498,983 29,274,574 50,252,727 158,531 1,300,000 1,622,114 41,000

 14 Skand. Kred.-A.-B. 20,565,654 216,688,961 19,791,062 45,977,589 109,842,014 431,858,933 3,356,666 71,175,000 13,485,851 18,685,765

 15 Sthlms Int.-G. 642,204 6,545,023 475,881 6,779,757 5,551,089 20,316,580 - 1,050,000 - 1,769,570

 16 Svenska Handelsb. 11,555,371 144,166,184 18,587,130 69,951,992 180,355,198 570,216,441 1,084,573 28,590,717 5,987,486 4,762,451

 17 Sydsv. Kr.-A.-B.. 4,773,829 24,088,413 1,744,498 579,786 45,236,929 114,652,816 30,000,000 3,890,401 3,275,319 465,769

 18 Nord. Handelsb. 9,033,672 64,693,998 2,494,202 5,223,021 63,026,995 137,723,588 172,458 14,467,810 5,161,881 4,803,991

 Summa 82,011,577 1,031,926,154 84,029,996| 190,050,932 794,166,467 2,498,378,186| 40,514,121 160,708,221 40,029,707 36,675,870
 S_m~ 82,01,7 ...

 Summa f6r samt-

 liga sv. banker.  88,851,720

 1) Darav odisponerade vinstmedel 25,162,118 kr.
 2) Egna obligationer.

 1,079,989,614 86,726,058 193,929,401 8s7,921,504 2,709,915,144 42,249,951 174,264,751 44,862,784 42,746,245
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 d e r.

 Skulder till utlindska banker och bankirer Rediskonterade
 inrikes vixlar

 Egna Lin hos Inkomst Reserv-
 A vista Pa tid eller uppsgning accepter andra n och

 f6r stilld banker diverse rund- disposi- m m Hos ban- Av ban- Hos ban- Av ban- A c etfond Hs ban- Av ban- Hos ban- Av ban- Accepter remburs och spar- tillfilliga on tions- Inom Utom
 ken ken ken ken f8r stilld m. m. banker rikningarfonder landet a
 insatta upplinta insatta upplanta remburs det
 medel medel medel medel

 1) I
 4,402,857 - - -- 28,969,528 50,000,000 12,500,000 932,113,135 - - 1

 337,849 51,372 - - 68,383 - 369,168 9,572,908 22,239,300 25,102,200 304,645,012 18,620,541 - 2

 67 13,716 - - 57,166 - 590,000 2,008,284 12,375,000 10,625,000 118,401,9431 2,000,000 - 3
 12,659 6,859 - - 101,737 - 15,173 5,045,548 12,000,000 10,800,000 157,281,118 - - 4

 63,540 - - - 431,663 - 162,612 6,909,293 12,600,000 6,300,000 166,956,699 5,492,592 - 5

 237,768 136,048 - - 821,845 - 478,229 17,679,944 35,900,000 3,928,300 324,470,318 33,149,107 - 6

 2,633,687 656,748 - - 1,074,326 14,383 228,782 22,189,671 42,000,000 35,000,000 483,325,725 - - 7

 16,266,437 841 - - - - - 32,205,675 43,500,000 41,500,000 418,112,530 - - 8

 48,901 - - - 6,972 - 443,405 3,044,610 6,750,000 7,087,500 68,526,870 - - 9

 202,469 - - - 122,859 - 99,710 8,222,691 14,500,000 19,000,000 174,673,045 17,569,553 - 10

 12,343 - - - - - 3,678,403 9,100,000 8,100,000 161,209,664 - - 11

 146,776 12,367 - 6,426 47,631 - 465,926 6,815,697 15,806,250 16,497,312 208,971,520 5,747,418 - 12

 206,023 287,110 - - - - - 5,672,148 11,000,000 8,400,000 135,884,026 - - 13

 27,324,471 155,172 2,428,060 - 1,557,299 1,129,145 241,904 67,653,749 87,188,000 94,812,000 1,233,917,295 60,557,058 - 14

 195,519 148,407 - - - - 123,805,740 7,306,686 18,000,000 14,000,000 206,586,456 - - 15

 20,705,651 177,986 2,853,459 - 2,391,597 332,937 309,859 65,860,173 80,708,600 100,338,194 1,308,935,999 104,738,178 - 16

 2,299,055 271,739 - - 356,099 - 400,801 10,492,321 40,000,000 22,000,000 304,527,775 16,514,934 - 17

 1,712,461 616,422 - - 467,557 59,292 56,600 33,089,576 51,150,000 21,500,000 415,453,5241 20,691,081 - 18

 76,808,5331 2,534,7871 5,281,519 6,426 7,505,1341 1,535,757 127,667,909 336,416,905.564,817,150 457,490506 7,123,992,654285,080,462 -

 77,417,583 3,106,664 5,281,519| 6,426 7,580,585] 1,535,7571129,329,8951360,646,541 639,483,6501476,305,506 7,637,588,095 323,422,3981
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 Oversikt over de storre banker

 Tillg 1) Dirav lagligen i riket gillande guldmynt 83,609,710 kr.

 K a s s a Invisnin- Fordringar hos Fordrin utliindska
 gar o. vax- inhemska bankerban-

 Lagligen Skile- lar, betal- Fastig- RintebFord
 i riket giil-mynt, sed- bara vid heter randeringar hos lar och pa anfordran, och Aktier Pa tid inhemska
 lande obliga- girorako samt ut- inventa- eller sparban-

 guldm inghos liindska r tioner A vista A vista ning hosrier uppsg- ker och annat rikban- bankers ning
 guld ken sedlar

 1)

 1 Riksbanken .......... 273,922,959 17,573,893 20,639,558 - 78,018,491 - - 32,806,377

 2 Vermlands E. B. ........ 5,613 1,657,879 75,108 3,324,542 7,720,005 6,974,731 284,643 121,378 53,691 838,585

 3 Kopparbergs d:o4) ..... - - - -- -- -

 4 )sterg6tlands d:o....... 5,800 1,507,849 210,985 1,752,550 7,865,580 1,114,617 24,325 1,272,200 6,439 429,642

 5 Smalands d:o ......... 7,925 1,980,114 586,046 3,437,281 3,254,979 1,806,669 623,659 467,001 16,491 594,808

 6 Milareprovinsernas bank . . 14,885 5,111,018 1,153,262 6,051,153 15,612,532 5,424,398 - 169,753 17 1,184,501

 7 G6teborgs bank........ 94,486 10,527,150 4,333,747 7,587,816 17,882,250 6,200,968 88 8,960,114 134,892 18,756,824

 8 Stockholms E. B ........ 422,148 8,384,232 1,709,276 1,010,000 32,643,061 5,621,751 115,043 47,221,733 - 31,422,678

 9 Norrk8pings d:o ...... . 2,110 577,477 311,249 676,000 1,295,895 1,851,655 2,278,547 9,500,000 - 907,647

 10 Sundsvalls d:o ........ 2,900 960,918 251,962 3,273,031 4,587,351 1,312,776 - 2,941,378 - 1,301,122

 11 Skaraborgs d:o ......... 11,840 1,500,703 788,654 3,529,475 13,574,875 1,938,713 140,959 21,246,499 - 576,065

 12 Uplands d:o.......... 23,415 1,859,975 137,657 4,176,310 4,208,935 3,001,457 126,527 4,248,724 406 430,231

 13 SBdermanlands d:o ...... 20,080 1,527,460 388,165 1,061,000 5,325,217 1,254,003 2,411,202 3,700,000 - 2,761,715

 14 Skandinav. Kredit-A.-B. .... 110,364 11,317,915 5,088,328 13,001,276 29,236,358 14,016,056 1,292,660 3,943,438 560,571 47,152,342

 15 Stockholms Int.-Gar.-A.-B. . 49,725 973,370 145,195 2,000,000 35,367,437 864,007 - 8,000,000 - 860,063

 16 Svenska Handelsbanken .. 152,941 12,846,897 3,589,804 11,185,884 46,719,046 13,867,554 554,838 2,655,250 8,000 44,552,897

 17 Sydsvenska banken) ..... 20,968 4,224,557 1,269,564 8,789,300 13,401,148 7,550,747 - 1,299,807 28,136 5,378,454

 18 Nordiska Handelsbanken . . 51,791 5,034,834 4,713,566 9,846,341 13,417,458 1,303,404 555,431 227,326 33,208 3,941,765

 Summa 274,919,950 87,566,241 45,392126 80,701,959 330,130,618 74,103,506 8,407,922 115,974,601 841,851193,895,716

 Summa f6r samtliga svenska
 banker .......... . 274,963,670 93,154,822 46,199,014 89,830,255 347,533,186 77,438,743 11,306,158 139,414,304 1,055,092198,401,311

 Omsittningen i Riksbankens clearingsavdelning bar under Juli mlnad 1922 utgjort 2,015,284,215 kr. 68 ore och frln irets b6rjan 15,
 3) A avbetalningslanefonden voro dessutom utestiende 25,556,612 kr., till st6rre delen mot borgen, varav pa indrivning beroende 1
 4) Banken, vars tillgangar och skulder overtagits av Aktiebolaget Gbteborgs bank, bar upphort med sin rbrelse.
 5) Sydsvenska Kreditaktiebolaget, vars tillgangar och skulder overtagits av Aktiebolaget Sydsvenska banken, bar upphort med s
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 nas stallning den 31 Juli 1922.

 a n g a r.

 gar hos Diskonterade och Utestaende Utest&ende ln samt allminheten
 banker o.
 bkirer Lkrpta vixlar i kassa-, beviljade krediter i rikning3) k rrese- och Utgi/ts- Allmiin-

 Utestiende byggnads- och heten be-
 Pi tid ian kreditiv- diverse S u m m a viljade MtMot Mt
 eller Inr Utrikes riikning tillfilliga krediter i tMot annan namn- inteck- namn-
 upptres sa-it 1a - rikningar rakning3) aktier realsiker- uppsg pande ning het sikerhet
 ning rikning

 2)

 - 368,033,917 50,252,109 47,207,680 2,867,481 1,894,486 893,216,951 4,427,250 1,034,800 996,290 47,752,040 1,851,800 1

 - 31,344,862 54,935 161,597,538 78,005,402 11,384,220 303,443,132 84,840,832 101,258,521 82,499,462 33,294,313 29,386,074 2

 - 30,039,642 19,142 79,632,586 20,189,988 12,431,071 156,502,4161 25,989,350 37,801,186 44,741,738 7,433,147 15,645,865 4

 8,587 37,814,785 373,783 60,825,869 24,944,691 25,777,819 162,520,507 32,400,107 31,187,673 23,113,427 10,193,407 28,731,469 5

 - 51,891,377 456,335 143,756,092 56,521,801 37,407,912 324,755,036 71,870,442 79,470,741 55,249,200 38,744,850 42,161,743 6

 3,157,609 79,020,640 763,212 265,770,152 96,697,152 49,286,217 569,173,317 132,619,112 148,454,153 131,009,238 63,766,845 55,159,028 7

 7,332,433 66,017,177 9,504,695 84,308,652 118,905,912 5,655,850 420,274,641 157,969,000 47,555,619 127,358,903 28,538,036 38,825,094 8

 94,800 5,202,230 36,210 33,011,003 10,636,485 2,717,013 69,098,321 16,765,750 16,882,061 17,063,005 9,292,180 6,539,507 9

 52,500 48,745,954 97,660 75,279,523 26,235,102 9,233,201 174,275,378 31,398,260 49,789,793 29,013,201 7,388,974 20,485,815 10

 - 15,130,435 42,739 88,645,029 11,834,564 3,782,126 162,742,676 18,471,123 19,843,952 65,828,434 7,314,159 14,129,607 11

 81,000 49,808,902 541,707 101,632,920 28,487,780 9,748,906 208,514,852 38,468,617 62,858,592 31,420,951 18,344,231 27,477,76312

 9,180 20,706,452 877,740 52,221,859 36,109,886 8,153,207 136,527,166 41,357,486 37,158,184 28,165,322 10,402,362 17,853,477 13

 5,924,571 214,410,277 2,462,481 554,810,938 256,605,644 52,606,269 1,212,539,488 350,599,155 309,091,143 343,183,781 68,217,964 184,917,20514

 - 2,801,640 18,985 145,831,216 7,699,414 1,753,932 206,364,984 10,321,320 134,942,577 15,230,087 3,672,677 2,307,195 15

 5,613,106 337,813,292 5,338,774 501,481,279 246,111,141 65,943,449 1,298,434,152 321,178,157 222,451,869 300,231,619 75,275,389 224,700,55916

 939,311 37,714,262 182,045 99,199,032 35,236,328 20,384,705 235,618,364 47,827,264 45,584,443 62,502,386 9,419,392 29,520,075 17

 130,244 56,592,591 288,572 202,373,388 62,001,189 42,682,844 403,193,952 79,628,895 78,954,828 82,918,577 74,882,039 45,246,839 18

 23,343,341 1,453,088,4351 71,311,124 2,697,584,756 1,119,089,960 360,843,227 6,937,195,333 1,466,132,120 1,424,320,135 1,440,525,6211 513,932,005 784,939,115

 24,773,121 1,545,089,082 71,608,435 2,955,650,302 1,185,378,323 389,690,318 7,451,486,136| 1,551,111,465 1,544,540,589 1,562032,6381 536,006,921 864,181,619

 038,431,424 kr. 86 6re.
 47,497 kr.

 in rorelse.

 3) Siffrorna f6r Riksbanken omfatta iven krediter resp. lin till inhemska banker.
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 Oversikt iver de storre banke

 *) UtelBpande sedlar 550,973,338 kr.  Sku

 Innestiende pa 16- Innestaende pa Skulder till inhem- Skulder till inhem-
 pande rakning ska banker ska sparbanker

 Ute- Pi viss tid,
 lopae ende In Pea understi- depositions- Pi tid Pi tid

 postre-gande 1 sparkasse- och A vista eller eller A vista uppsiig- A vista missr- giro A vista man., eller rikning kapitalriik- uppsag- uppsvg-
 vaxlar rakngp samma ning ning ning

 tids upp-
 sagning _

 1 Riksbanken* . . 2,383,004 243,392,573 - - - 300

 2 Vermlands E. B.. 2,144,810 23,749,470 3,207,978 4,813,437 39,423,439 157,516,490 110,249 12,368,032 2,429,104 160,087

 3 Kopparbergs d:o2) -- -- - - - -

 4 COsterg6tlands d:o 954,871 9,39,357 1,933,650 10,748,987 38,502,501 64,483,423 - 12,846 1,652,104 319,000
 5 Smalands d:o. . 2,152,769 8,621,111 1,685,389 2,737,005 29,565,254 83,478,884 - 3,896,875 2,547,273 1,093,376

 6 Milareprov. bank 4,931,197 27,775,500 5,354,436 14,530,167 46,421,952 152,880,160 - 8,607,178 712,336 1,796,184
 7 G6teborgs bank . 3,808,893 62,209,804 13,243,312 33,655,078 81,152,702 257,030,836 351,068 136,908 2,568,504 932,604
 8 Stockholms E. B. 2,089,579 77,727,946 5,492,507 24,990,217 33,045,126 138,349,137 753,648 300,000 - -

 9 Norrk6pings d:o. 395,583 12,337,047 816,339 2,213,200 12,886,580 20,709,113 1,394,984 - 688,061 -
 10 Sundsvalls d:o. 889,330 13,326,492 242,082 1,346,301 17,390,260 89,772,774 - 7,000,000 1,571,365 200,000

 11 Skaraborgs d:o . 940,789 8,900,013 6,639,641 739,218 34,022,622 86,797,157 - - 1,470,141 150,000

 12 Uplands d:o . . . 1,744,849 11,455,490 2,325,966 10,198,768 28,939,386 107,614,492 - 2,939,054 1,214,017 1,011,149
 13 S6dermanl. d:o. . 896,090 24,136,844 675,731 1,364,160 29,372,092 50,735,548 3,447 1,200,000 2,037,368 41,000

 14 Skand. Kred.-A.-B. 14,244,464 166,623,985 15,593,354 103,380,606 110,001,262 411,555,545 2,267,744 72,480,000 11,547,828 21,275,995

 15 Sthlms Int.-G. ? 209,719 5,060,268 387,972 9,079,551 5,709,995 20,055,075 - 1,000,000 - 2,394,042

 16 Svenska Handelsb. 8,574,037 125,993,872 19,847,739 81,234,860 180,150,618 559,186,483 255,577 39,015,480 7,388,788 4,630,330

 17 Sydsv. banken 4). 3,500,805 20,106,528 1,494,449 3,646,375 46,477,789 104,788,188 - 5,210,401 2,924,682 270,079

 18 Nord. Handelsb. 8,457,115 47,607,856 2,387,787 18,330,267 63,188,560 134,405,906 222,800 12,894,535 6,759,618 5,038,519

 Summa 58,317,904 888,421,156 81,328,3321 323.008,1971 796,250,138 2,439,359,5111 5,359,5171167,061,309 45,511.1891 39,312,365
 numma_ wo_ _ .........r.....o] ts I I I I summa for samt-
 liga sv. banker. 63,138,678 932,908,296 83,757,358 331,680,727 890,386,442 2,650,668,354] 6,672,940 180,327,624 51,309,9051 45,929,383

 1) Darav odisponerade vinstmedel 14,420,802 kr.
 2) Se *Tillglngar* not 4.
 3) Egna obligationer.
 4) Se *Tillgangarn not 5.
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 rnas stallning den 31 Juli 1922.

 d e r.

 Skulder till utlindska banker och bankirer Rediskonterade
 inrikes vixlar

 A vista P tid eller up g .Egna Lan hos Inkomst Reserv- At vista Pa tid eller uppsagning
 accepter andra an och G n och

 for stilld banker diverse disposi- S m a Hos ban- Av ban- Hos ban- Av ban- fondA ept Hos ban- Av ban- Hos ban- Av ban- Accepter remburs och spar- tillfalliga fond tions- nom om
 ken ken ken ken f6r stalld m. m. banker rikningar fonder landet

 insatta upplinta insatta upplanta remburs
 medel medel medel medel

 1)
 4,542,653 -- - . - 29,425,083 50,000,000 12,500,000 893,216,951 - _ 1

 108,196 19,638 - - 68,364 - 369,168 9,613,170 22,239,300 25,102,200 303,443,132 17,152,053 - 2

 34,128 6,261 - - 183,130 - 15,173 5,459,985 12,000,000 10,800,000 156,502,416 - - 4

 52,803 - - - 381,645 - 162,612 7,245,511 12,600,000 6,300,000 162,520,507 6,536,905 - 5

 248,832 201,821 - - 489,201 - 478,229 20,499,543 35,900,000 3,928,300 324,755,036 27,828,030 - 6

 2,965,781 1,457,425 - - 1,122,813 23,320 818,782 28,945,487 43,750,000 35,000,000 569,173,317 - - 7

 13,775,540 6,114 - - - - - 38,744,827 43,500,000 41,500,000 420,274,641 - - 8

 47,655 - - - 443,405 3,328,854 6,750,000 7,087,500 69,098,321 - - 9

 175,774 - - - 93,296 - 99,710 8,667,994 14,500,000 19,000,000 174,275,378 15,997,865 - 10

 7,338 -- - - - 5,875,757 9,100,000 8,100,000 162,742,676 - - 11

 106,367 10,389 - 53,395 13,879 - 465,926 8,118,163 15,806,250 16,497,312 208,514,852 4,537,804 - 12

 173,785 261,177 - - - - - 6,229,924 11,000,000 8,400,000 136,527,166 - - 13

 20,350,309 74,559 5,528,288 - 1,160,916 1,787,750 240,657 72,426,226 87,188,000 94,812,000 1,212,539,488 57,364,661 - 14

 207,242 - - - - - 124,105,740 6,155,380 18,000,000 14,000,000 206,364,984 - - 15

 18,782,331 1,141,785 2,745,743 - 2,254,675 402,283 309,859 65,472,898 80,708,600 100,338,194 1,298,434,152 98,610,140 - 16

 2,045,653 339,849 - - 109,096 - 400,801 10,303,669 34,000,000 - 235,618,364 21,493,193 - 17

 1,640,992 766,170 - - 684,287 - 56,600 28,102,940 51,150,000 21,500,000 403,193,952 18,867,032 - 18

 65,2654,5,9 4,85,1881 8,274,0311 533951 6,561,302| 2,213,353 127,966,662 354,615,411 548,192,150 424,865,506 6,937,195,333 268,387,683 -

 65,806,093| 4,818,739 8,274,031 53,395 6,620,624 2,213,353 129,328,648 380,079,052 622,858,650 443,680,506 7,451,486,136|308,789,407
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